ביוגרפיות ההנהלה ישראל
איריס רף-רונן ,מנכ”ל
איריס רף-רונן היא יזמת ומנהלת בעלת ניסיון בעולם העסקי ובמגזר השלישי .איריס הובילה את עמותת
הכוריאוגרפים ,ארגון גג ליוצרי מחול עכשווי בישראל .לפני כן שימשה במשך  15שנה כמנכ”לית של יוניסטרים,
עמותה ייחודית המקדמת מנהיגות עסקית וחברתית בקרב למעלה מ  1,600בני נוער מהפריפריה באמצעות חינוך,
יזמות וחדשנות.
בזירת העסקים ,איריס שימשה משנה לסמנכ”ל כספים בקבוצת שילב ,סמנכ”לית כספים של חברת הייטק ועבדה
בהסתדרות הציונית העולמית  WZOכשגרה בארה”ב .היא תומכת נלהבת של האומנויות ושל מצוינות בני נוער
בפריפריה של ישראל .התשוקה שלה היא לייצר שינוי חיובי בתרבות הישראלית ולנצל את מלוא הפוטנציאל של
אמנים ישראלים צעירים.
לאיריס תארים מתקדמים בעסקים ,במימון ובשיווק .היא גרה בת”א עם בעלה ,מיכה ,וילדיה.

סקוט מורטמן ,יו”ר הוועד המנהל (וחבר הוועד המנהל בארה”ב)
סקוט מורטמן הוא עו”ד ואיש עסקים הפעיל בתחומי סחר חוץ ,ענייני ממשל ,טכנולוגיה ,אנרגיה וסביבה .מאז עבר
לישראל ב ,2004-ייעץ סקוט למשרד ראש הממשלה ,הוביל פיתוח עסקי בכמה מיזמים ישראלים ואף פתח וניהל
את המשרד של פירמת עורכי הדין הבין-לאומית  Greenberg Traurigבת”א ,בתור שותף בעל מניות.
כפטרון של האומנויות ,סקוט מאמין שעתידה של ישראל יהיה בטוח יותר כשעוצמתה התרבותית תשתווה לעוצמתה
הצבאית .למטרה זו ,סקוט מסייע לכוון את קרן התרבות אמריקה-ישראל קדימה לעבר יעדה החיוני לתמוך בדור הבא
של אומנים ישראלים מצטיינים .סקוט גר בת”א עם אשתו ,הילה ,ושלושת ילדיהם ,אריאל ,עידן ודניאל.

כריסטינה רייקו קופר ,סגנית יו”ר הוועד המנהל
(וחברת הוועד המנהל בארה”ב)
כריסטינה רייקו קופר היא צ’לנית וירטואוזית המופיעה על בסיס קבוע בנגינת סולו ומוסיקה קאמרית ברחבי העולם.
כריסטינה זכתה להופיע בנגינת סולו בין השאר בקרנגי הול בניו-יורק ,במרכז קנדי בוושינגטון ,בסנטורי הול בטוקיו,
וברדיו פראנס בפריז ועם תזמורות רבות בהן התזמורת הקאמרית של פראג ,הסימפונית של טורונטו ,הסימפונית
של אוסקה והתזמורת הסימפונית יומיורי מטוקיו.
לכריסטינה תואר ראשון ,תואר שני ודוקטורט במוסיקה מבית הספר למוסיקה ג’וליארד בניו יורק ,והיא מרצה
אורחת בבית הספר למוסיקה ע”ש בוכמן-מהטה באוניברסיטת תל אביב .היא ביססה את הקריירה המקצועית
שלה במוסיקה קלאסית ,ובהמשך הרחיבה את פעילותה למוסיקת עולם ,מוסיקה פופולרית וכן מוסיקה בת זמננו,
ומלחינים בולטים כמו פיליפ גלאס ויוסף ברדנשווילי כתבו בעבורה מוסיקה מקורית.
אלבום הסולו האחרון של כריסטינה“ ,מסביב לעולם באהבה” ,יצא לאור בחברת רובן ב .2016-כריסטינה מנגנת
בצ’לו גואדניני מ 1743-ובצ’לו מעשה ידי ויליאם פורסטר מ .1786-במקור מניו יורק ,עלתה ארצה בשנת  ,2007וגרה
מאז בתל אביב עם משפחתה.
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ביוגרפיות ההנהלה ארה”ב
דיוויד הומן ,מנכ”ל
מאז  ,2006מוביל דיוויד הומן את מאמצי קרן התרבות אמריקה-ישראל בארה”ב ומיישם אסטרטגיה ארוכת-טווח
להצלחתה ולתרומתה המתמשכת לתרבות הישראלית בארץ וברחבי העולם .הידע שלו על ההצלחה של אומנים
ישראלים בזירה הבין-לאומית מספק לו הזדמנויות רבות לדבר בשם התרבות הישראלית.
במהלך תקופת כהונתו גייס דיוויד מיליוני דולרים לתמיכה באלפי אומנים ישראלים חדשים ,מכל תחומי האומנויות.
דייוויד גם יזם וניהל מאות אירועים שחשפו אומנים ישראלים צעירים לקהלים חדשים .דיוויד מעודד תורמים מארה”ב
לחלוק בתמיכתו בחשיבותה של הקרן בחייהם של אומנים ישראלים צעירים בתחילת דרכם .היות שהוא עצמו
מלחין ופסנתרן מקצועי ,הוא מבלה חלק ניכר מזמנו בבחינת מגמות בפילנתרופיה של האומנויות.

וויליאם שוורץ ,יו”ר הוועד המנהל (וחבר הוועד המנהל בישראל)
וויליאם שוורץ הוא הנשיא לשעבר של קבוצת הקבלנים מצפון-מזרח ארה”ב ״פירסטסורס״ .כיום בגמלאות ,הוא
משרת בחבר הנאמנים של בית הספר מאנס למוסיקה ושל אולם מרקין ,וחבר בוועדת האירוע השנתי של מוזיאון
השואה ע״ש אלי ויזל.
לביל הוענקה מדליית “שלום ישראל” ממפעל מלווה העצמאות והפיתוח (ה”בונדס”) ,ותואר דוקטור לשם כבוד
מהמכללה הרבנית של אמריקה .תומך נלהב של אומנים בתחילת דרכם ,הוא הפיק קונצרטים והקלטות רבות כשעמד
בראש חברת ניהול האומנים .National Performing Artists
כיום ביל גר בניו-יורק עם אשתו ,ג׳נט ,ולהם שני בנים וחמישה נכדים.

ג'וש טננבאום ,נשיא (וחבר הוועד המנהל בישראל)
ג'וש טננבאום הוא שותף בחברת  Korn Ferryבתחום .Global Asset Management and Alternative Investment
הוא מתמחה בגיוס משקיעים בכירים ,קידום צוותים וסיוע למנהלי נכסים במיזוג ורכישת חברות.
בנוסף ,ג'וש הוא שותף מייסד ב ,Clearstone Enterprises-פלטפורמת השקעות הון סיכון ,עיצוב וחדשנות ,המתמקדת
בעסקים שפועלים על מנת "לתת קול לאלו שקולם לא נשמע" .בעברו ייסד ג'וש את חברת  ,LOCAL VIBESפלטפורמה
טכנולוגית לאיתור ופיתוח כישרונות מוזיקליים.
ג'וש נאם בעברו בבית הלבן ,ב ,Nexus Global Youth Summit-וכמו כן שפט בפרס  ,Hultהנתמך ע"י הנשיא לשעבר
קלינטון .כיום הוא משרת כיועץ בכיר לקרן מניות לשווקים מתעוררים ,וחבר בוועדת הייעוץ של ה Erb Institute-בבית
הספר למנהל עסקים באוניברסיטת מישיגן.
בנוסף לשירותו כנשיא קרן התרבות אמריקה-ישראל ,ג'וש משרת כנאמן בקרן פולונסקי ,והוא סגן יו"ר המועצה
לנשיאים יהודים צעירים .ג'וש בוגר אוניברסיטת מלבורן ,אוסטרליה ,שם הוענק לו תואר  B.Aכפול בסוציולוגיה
ופוליטיקה ,וביחסים בינ"ל.
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