אברהם רוזנטל
רחוב ענתות  ,43תל-אביב08696 ,
64-023-4434
משרד
653-266-0899
נייד
Email: avi@holocaust-s.org rosental@ihc.co.il
 2602עד עכשיו

מנכ"ל מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל ארגון הגג של ארגוני ניצולים וקהילות של טרום
השואה .יעדי הארגון הם :עזרה והכוונה במיצוי זכויות הניצולים ביחוד בנושאי קצבאות ,פיצויים ,פנסיה,
והשבת רכוש .וכמו כן הנצחת יחידים וקהילות שנכחדו בשואה.

החל בנוב' 2626

גזבר איל"ר – ארגון יהודי עולמי להשבת רכוש .

 2609עד עכשיו

חבר הנהלה לשכת המסחר ישראל מלטה

 2602עד עכשיו

חבר מועצת המנהלים ועידת התביעות

 2602עד עכשיו

חבר מועצת המנהלים חברת מלונות דן בע"מ.

2668 - 2600

יועץ עצמאי לתיירות – חברת  I.H.Cיעוץ תיירות בינלאומי
יועץ לבית הספר לתיירות לוזן – שוויץ ( ) EHLונציגו בישראל .ביהס וותיק ומוערך כטוב בעולם.
חבר הנהלה חברת  . OPENWAYSחברת הזנק בתחום טכנולוגיה למלונות.,

2660 - 2668

מנכ"ל התאחדות המלונות והמסעדות הבינלאומית  ,IH&RAג'נבה .ההתאחדות זו היא הארגון
המקצועי המייצג את תעשיית האירוח ברחבי העולם .הארגון נוסד בצרפת ב 0830מוכר ע"י האו"ם.

0884 - 2660

מנכ"ל התאחדות המלונות בישראל ההתאחדות היא הגוף המייצג את מלונות ישראל החברים בה
בפני מוסדות וארגונים בארץ ובעולם ובפני גופים ממשלתיים ורשויות מקומיות .פעילותה מכוונת להגנת
האינטרסים של המלונות ופיתוח והרחבה של התיירות בישראל .
חבר הנהלה :המרכז לקידום מיקצועי במלונאות ,מועדון מסחרי תעשייתי ,לשכת המסחר ישראל-
אמריקה ,לשכת המסחר ישראל בריטניה ,סקאל תל אביב ,חבר בפורום מנכ"לי האירגונים הכלכליים
במשק ולשכת התיאום .יו"ר ועדת חו"ל ,מועדון הנציגים הכלכליים.
מזכיר התאחדות המלונות הבילאומית () IH&RA

0898 - 0882

מנכ"ל משרד התיירות ישראל ניהול שוטף של המשרד וביצוע מדיניות הממשלה בנושאי תיירות.
שיווק וקידום בארץ ובעולם ,פיתוח תשתית ,הקצאות קרקע ,אישור השקעות ,רישוי ופיקוח מוסדות
תיירותיים ,יחסים בילאומיים ושיתוף פעולה עם מדינות אחרות.
יו”ר חברות לפיתוח מפעלי תיירות ,לפיתוח חוף אילת ,חבר מועצת המנהלים של רשות שדות התעופה.

תפקידים
קודמים

הנציב המסחרי של ישראל בארה"ב ,בדרגת קונסול ,קונסול כלכלי בלוס אנג'לס והחוף המערבי ארה"ב,
יועץ שר התעשייה המסחר והתיירות ,עוזר מנכ"ל מכון הייצוא ,סגן הנציב המסחרי של ישראל בארה"ב
בדרגת סגן קונסול ,ממונה על פירסום והסברה  -משרד המסחר והתעשייה ,מטה סחר חוץ.

מידע אישי
0831
0805 - 0809
0809 - 0812
0812

לידה :אינרינג ,בווריה ,גרמניה ,במחנה עקורים לניצולי שואה .בן לניצולי אושוויץ סוניה -שפרה ומשה
רוזנטל .ז"ל.
שרות בצה"ל ,חיל הקשר.
 B. Aביחסים בינלאומיים כלכלה ומנהל עסקים ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
קורס נספחים מסחריים ,ניתן ע"י משרד המסחר והתעשייה לצוערים של המשרד .מסיים בהצטיינות.
נשוי למרים ואב לשירי ולרועי.

