קורות חיים :אלי גולדמן
נייד050-5769194 :

מיילeligold@windowslive.com :

מען :קיבוץ משמרות

השכלה:
שוטף :קורסים והשתלמויות בביקורת של לשכת המבקרים הפנימיים .קורס ניהול פנסיה בקיבוץ.
 :2012מוסמך במנהל ומדיניות ציבורית (התמחות בביקורת פנימית וציבורית).אוניברסיטת חיפה.
 :2006תעודת גמר לימודי תהליכי יבוא יצוא -לשכת המסחר חיפה ומכון היצוא.
 :2005תעודת גמר לימודי שוק ההון והרשות לניירות ערך ומעבר בחינות משרד האוצר -מכ' מגמות.
 :2004לימודי ביטוח חיים ומעבר בחינות לקבלת רישיון סוכן ביטוח ממשרד האוצר -עצמי.
 :1994תעודת גמר במסלול בקרה עסקית /ניהולית .לה"ב -הפקולטה לניהול -אוניברסיטת ת"א.
 :1988תואר ראשון בכלכלה וניהול של המשק השיתופי ,מדרשת רופין ,המחלקה האקדמית.
ניסיון תעסוקתי:
אוקטובר  2013עד היום :מבקר פנים התנועה הקיבוצית ותאגידיה לרבות חברות פרטיות ,עמותות
וחל"צים .יעוץ לועדות ביקורת ,מנהלים ,הנהלות של קיבוצים בנושא ביקורת.
אוגוסט  2008עד אוקטובר  – 2013מבקר פנים BDO .זיו האפט -מח' ביקורת פנימית וניהול סיכונים.
מבקר פנים בהתיישבות העובדת לרבות קהילה ,ועד מקומי ,חקלאות ועסקים.
–2008-2005מנהל כספים וסחר בינלאומי (יצוא ,יבוא ,מימון ודוקומנטציה) -הורייזן חממות
בע"מ(.מקבוצת אגרו גאון ורימון) ייצור ויצוא של חממות לחקלאות.
 - 2013-2003חשב  -קיבוץ משמרות -האגודה ופרויקט בניה  35יחידות שכונת בנים קיבוץ משמרות.
 – 2002שליח עליה – בארגנטינה ובאורוגואי .הרצאות ,פגישות וראיונות מועמדים.
-1994-1996/1998-2001כלכלן  -תע"ל בע"מ -תעשיות עץ לבוד – תמחיר ,תקציב ,בקרה ,מעקב
ובקרת מלאי ,ניתוחים כלכליים ובדיקות כדאיות .תעשייה מסורתית עתירת עבודה ומיכון(.ההפסקה
בין שתי תקופות בגלל השליחות המופיעה מטה .היציאה בתאום עם החברה)
 – 1996-1998שליחות עליה ונוער מטעם הסוכנות היהודית -קורדובה -ארגנטינה .תכנון ויישום של
תכניות חדירה לקהילות  ,ראיונות מועמדים ,ליווי תנועת נוער ,הדרכות ,הרצאות וסמינרים .שיווק.
 :1989-1994מרכז משק/גזבר .קיבוץ משמרות -ניהול עסקי האגודה.
 :1977-1988חקלאות ,עובד גד"ש ,עובד תעשיה ,מרכז מטעים ,מסחר.
בנוסף:
מחשוב :יישומי  ,OFFICEאינטרנט.
שפות :עברית -רמת שפת אם .אנגלית -בינוני (קריאה –טוב).

ספרדית -שפת אם.

חבר לשכת המבקרים הפנימיים בישראל ולשכת המבקרים הפנימיים העולמית (.)IIA
בעבר :חבר מליאת מועצה אזורית מנשה ,יו"ר ו .ביקורת של המועצה(.שנות ה 90-המוקדמות)
 חבר דירקטוריון תע"ל בע"מ (חברה ציבורית) וחבר ועדת הביקורת של הדירקטוריון.-חבר ועדת ביקורת של גרנות ואמבר .חבר ועדת ביקורת ועד מקומי קיבוץ משמרות.

