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קורות חיים
יסיון מקצועי – עסקי:
 – 2007היום

יו"ר וממייסדי קרן ריט סלע קפיטל דל"ן בע"מ )החברה סחרת בבורסה(.

 – 2002היום

יו"ר ומהל חברת היעוץ סלבין את סלבין בע"מ.

2017 – 2010

חבר ועדת תקצוב ותכון )ות"ת( של האויברסיטאות.

 - 2019היום

חבר במועצת הקרן הלאומית למדע.

 – 2002היום

דירקטור במורה מבטחים – חברת הפסיה הגדולה בישראל.

2010 – 2007

ייעוץ לקופות הגמל ד"ש.

2011 – 2009

יו"ר ועדת השקעות ייר.

2009 – 2008

סגן יו"ר חברת אזורים השקעות.

2008 – 2006

יו"ר ועדת השקעות קרן השתלמות למהדסים.

2009 – 2005

יו"ר ועדת היגוי תוכית מהל"ב ירושלים.

2006 – 2005

יו"ר אקסלס חיתום.

2009 – 2005

יו"ר ועדת יישום אמת גביזון – מידן.

2004 – 2002

יו"ר מבטחים – חברת הפסיה הגדולה בישראל.

2003 – 2001

יו"ר חברת חדשות ישראל.

2004 – 2001

יו"ר חברת כסי ההסתדרות.

2001 – 2001

סגן יו"ר דירקטוריון חברת ההשקעות גמול.

2001 – 1999

חבר בועדת ההשקעות "דיקלה" של הבק הבילאומי הראשון.

2002 – 1998

יו"ר חברת השתתפויות בכסים )חברת יהול כסי הסוכות היהודית(.

2005 – 1998

יו"ר וחבר ועדת השקעות של קופות הגמל של בק יהב.

2004 – 1998

דירקטור בחברת הביה מ .אביב.

2001 – 1998

מכ"ל חברת מהדרין )דל"ן(.

1998 – 1997

מכ"ל משרד האוצר.

מכ"ל מפעל הפיס.
1997 – 1994
בתקופת כהותי הוכפלו המכירות מ 980-מיליון ש"ח ל 2.1-מיליארד ש"ח .ההכסות
הללו הופקו על ידי  3,100ביתי פיס ברחבי המדיה תוך ביית מדייות שיווק ,אשר כללה
יהול תקציב פרסום מהגדולים בישראל.
1994 – 1992
משה למכ"ל קוצרן ידיעות אחרוות.
אחריות ישירה:
 .1רשת מקומוים ,כולל תקציבים ,שיווק ,הפצה ,פרסום ומכירות.
 .2דירקטור בערוצי זהב ,חברת הכבלים מטעם ידיעות אחרוות.
 .3ציג קוצרן ידיעות אחרוות בהכות למכרז ערוץ  2קבוצת רשת.
 .4השקעות ופיתוח.
מכ"ל משרד העבודה והרווחה.
1991 – 1989
)האחריות המייסטריאלית הוחזקה בידיו של ראש הממשלה מר יצחק שמיר(.
 1989 – 1986ו1992 – 1991-

יועץ כלכלי לראש הממשלה מר יצחק שמיר.

1986 – 1983

מהל כספים בחברת תש"ת )חברת בת של אל על( ובחברות בות וספות כגון:
תמ"מ ,ממ"ן ,מלוות לרום וכו'.

1983 – 1982

יועץ כלכלי לשר הארגיה.

1981 – 1980

כלכלן בכיר במחלקת התקציבים של משרד הפים – רשויות מקומיות.

תפקידים ציבוריים:
2010

יו"ר ועדת הבחיה לושא החופשות במערכת החיוך.

2002 – 2001

יו"ר תיאטרון החאן

2003 – 2000

יו"ר המועצה הציבורית לשלום הילד

1998

חבר ההלת "בזכות" )בראשות השופט העליון בדימוס צבי טל(

1998

חבר ההלת תיאטרון ירושלים

1995 – 1994

יו"ר ההלת תיאטרון ירושלים

1998 – 1994

חבר מועצת המהדסים והאדריכלים

1992 – 1989

סגן יו"ר המועצה לכבלים

1990 – 1987

שופט בבי"ד לעבודה )ציג ציבור(

1985

דירקטור בחברת אית"ם ארץ ישראל תעשיות מתקדמות

לימודים גבוהים:
1979 – 1977

תואר ראשון בכלכלה ויחסים בילאומיים ,האויברסיטה העברית ,ירושלים.

1981 – 1980

תואר שי במיהל עסקים ,התמחות במימון ,האויברסיטה העברית ,ירושלים.

לימודים וספים:
היסטוריה יהודית וכללית ופילוסופיה לקראת תואר ראשון ,האויברסיטה
1983 – 1982
העברית ,ירושלים.
השכלה יסודית ותיכוית:
יסודי  +גיל תיכון חיוך חרדי בישיבת חב"ד ,כפר חב"ד
בגיל  17עזבתי את הישיבה
בגרות אקסטרית בבית ספר מישלב )שה אחת(
שרות צבאי:
התחלה בגולי ,פציעה ברגל ולאחר מכן מדריך ידיעת הארץ והסבה לתותחים
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