
 דוד )דדי( פרלמוטר

 

 

( דדי) דוד נכדים.  6נולד ברמת גן, ומתגורר בחיפה. נשוי אב לארבעה ילדים וסב ל  66בן דוד )דדי( פרלמוטר 

הממוקד בהשקעה ובהצמחת חברות הזנק טכנולוגיות  , עסקיטכנולוגי פורץ דרךומשקיע , יזםהוא  פרלמוטר

  ומתן הזדמנויות לצעירים מכל קצוות החברה בישראל.פעילות חברתית להקטנת פערים בישראליות ו

דדי הגיע לתפקיד הבכיר ביותר בעולם העסקי והטכנולוגי כאשר היה בצמרת הנהלת אינטל העולמית והיה מועמד 

הוא הצמיח את העולמית  . בתפקידו האחרון באינטל כשהיה מנהל המוצרים של אינטל 2013למנכ"ל החברה ב 

עובדים ברחבי העולם  35,000וניהל  2013מיליארד דולר ב  52ל  2009רד דולר  ב מיליא 33ההכנסות מ 

)ארה"ב, ישראל, הודו, סין, אירופה ועוד(. בתוקף תפקידן היה איש הקשר העסקי והטכנולוגי עם החברות הגדולות 

 .בתחום כגון אפל ומיקרוסופט

 

, (WeeBit nanoשל חברות הזנק  טכנולוגיות, יו"ר  פרלמוטר מכהן  כחבר מועצת המנהלים של מלאנוקס

Teramount) כמו כן הוא מכהן כיו"ר עמותות ללא עמק הסיליקוןאפ שונות בישראל וב-משקיע  בחברות סטארט .

המבצעת  ובנות חינוך"תרווח )"כוונת ארגונים נוספים ללא  3-כוונת רווח )המכון הישראלי לחדשנות(, והוא פעיל ב 

העוסקת  "צופן" יו"ר המועצה הציבורית של ,נוכיים והישגים בבתי ספר בפריפריה חברתית וגיאוגרפיתמהפכים חי

ם"(, חבר בחבר הנאמנים של הטכניון ופיצעירים אתילקידום  לעתיד מנהיגות ו" בקידום  ההייטק בחברה הערבית, 

 .הטכניוןארגון ידידי מכון טכנולוגי לישראל וחבר הנהלת  -

ומנהל כללי של קבוצת ארכיטקטורת  EVP)צועי )בי כסגן נשיא 2014עד תחילת  2009מ   רלמוטר שירתדוד )דדי( פ

של פתרונות  (R/D) . הוא היה אחראי על העסקים והפיתוחהעולמית ( ומנהל מוצר ראשי בחברת אינטלIAGאינטל )

ענן, מחשבים שולחניים,  /(Data Center)רת, כולל מרכזי נתוניםהפלטפורמה של אינטל לכל מגזרי המחשוב והתקשו

 . מחשב מכשירים משובציuים, מחשבי כף יד, מחשבים נייד

שנות הקריירה שלו בחברת אינטל, פרלמוטר מילא תפקידים שונים בתחום הטכנולוגיה והניהול, והיה  34במהלך 

ל, אשר השפיעו רבות על של אינט פורצי הדרךאחראי באופן ישיר לפיתוח כמה מהמוצרים העיקריים והטכנולוגיים 

הוא הוביל צוות קטן שפיתח  80-. בסוף שנות ה והיוו תשתית למהפיכה הדיגיטלית עסקי אינטל ועל התעשייה כולה

הוא  90-. בשנות ה אישישעשה מהפיכה בעולם המחשוב ה של אינטל® Pentiumאת הארכיטקטורה של מעבד 

, 2000בשנות ה . Intel Pentium® Pro Serverעם מוצרי  להצלחה כבירה בעולם מחשוב הענןמוביל את אינטל 

 ממחשוב שולחני למחשוב PC -נייד עם מעבד אשר הפך את עסקי ההמחשוב השל מהפיכה את ה פרלמוטר הוביל

נתח רכישת ל שהוביל  CLOUD -וה PC -עבור שוק הינטל אקו המוצרים של כל  הפך את . לאחר מכן טיואלחו לנייד



את אינטל לתקשורת אלחוטית באמצעות פיתוח של מוצרי  פרלמוטר הובילת הנפח העסקי. ועליישוק משמעותי 

WiFi  המחשוב הניידעבור. 

הוא  .שמלחטכניון, עם תואר בהנדסת ו בבהצטיינות את לימודי םלאחר שסיי 1980לאינטל בשנת  ףפרלמוטר הצטר

יבל פרס לחדשנות בפיתוח תעשייתי מנשיא . פרלמוטר קשונים בתחום ארכיטקטורת מחשביםמחזיק בפטנטים 

העולמי של מהנדסי החשמל )הארגון  IEEEת , נבחר לעמיi387 מעבדשל  פיתוח עבור ה 1987מדינת ישראל בשנת 

ונבחר  בטכניוןהנדסת חשמל בפקולטה ל לעמית ו לתעשיית המחשבים הניידים ונבחרעל תרומתוהאלקטרוניקה( 

 2018לבוגר המצטיין של הטכניון בשנת 

 

רצון לסגור פערים חברתיים לטובת החברה בישראל ומתן הזדמנות לכל חלקיה  ממשיך להשקיע ממרצו תוךדדי 

 שיתרמו גם לצמיחה כלכלית משמעותית והוגנת

 

 

 


