
 

 

   בועז רעם

 

בועז רעם הוא יזם, איש עסקים )משקיע בתחומי הנדל״ן, תעשייה והייטק(  

ומשקיע חברתי. הוא שותף מייסד וחבר בדירקטוריון של ג'נרל מילס ישראל 

)מקונצרן המזון העולמי ג׳נרל מילס( ומכהן כחבר דירקטוריון ושותף בחברת  

)חברה תעשייתית שבסיסה בכרמיאל ומפעילה חברות בנות  בלטינג-וולטה

 .באירופה ובארה״ב(

 

כיזם ומשקיע חברתי פעיל, בועז חבר בבורד העולמי של הג'וינט, יו"ר מייסד של  

חבר    ),(Network For Teaching Entrepreneurship ישראל NFTEי שותפ

קרן ההלוואות   -וועד מנהל של עמותת יוניסטרים וחבר דירקטוריון עוגן 

חבר יוזמת  ,  JFN (Jewish Funders Network)-בהחברתיות. בועז חבר 

משקיע באג״ח  ו לקידום השקעות חברתיות של ישראלים - יכולים נותנים

. הוא  Israel)SFI ( Social Financeשהונפקה ע״י    החברתית למניעת סכרת

מעורב בפעילותם של ארגונים חברתיים נוספים, מנטור ליזמים חברתיים ומייעץ  

 .אפ בתחילת דרכן-לחברות סטארט

בועז נולד בישראל, גדל בחולון, שרת בצבא בחיל המודיעין ומחזיק בתואר  

(. הוא נשוי לרותי, אב לארבע 1984ראשון בכלכלה מאוניברסיטת קולומביה )

 .לושה נכדיםבנות וסב לש

  



Boaz Raam is an entrepreneur, businessman (investor in real 
estate, industry and high-tech) and a social investor. He is a 
founding partner  and member of the board of directors of 
General Mills Israel (from the global food concern General Mills) 
and a board member and partner in  Volta-Belting (an industrial 
company based in Carmiel with operations in Europe and the 
US).  

As an entrepreneur and active social investor, Boaz is a 
member of the JDC's global board, a founding chairman of 
Partners of NFTE Israel  (Network for Teaching 
Entrepreneurship), a member of the board of directors of 
Unistream and a member of the board of directors of  Ogen- the 
social lending fund. Boaz is a member of JFN (Jewish  Funders 
Network) as well as the Committed to Give initiative which 
promotes Israeli philanthropy, and is also an investor in 
social bonds through SFI (Social Finance  Israel). He is involved 
in the activities of other social organizations, mentors social 
entrepreneurs and advises new start-ups in their early  stages.  

Boaz was born in Israel, grew up in Holon city, served in the 
army in  the Intelligence Corps and holds a bachelor's degree 
in economics  from Columbia University (1984). He is married 
to Ruthie, a father of 4 daughters and a grandfather to 3 
grandchildren. 
 


