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 חדשנות, ניהול ומימון., , ביזמותMBA -בו שונים בהנדסה ובניהולארים ראבתמרצה בעברית ובאנגלית  

 יה.ת טכנולוגעתירו תוימבינלאויהולי עשיר בחברות נמשלב ידע אקדמי נרחב וניסיון פרקטי 

 

  השכלה:

 .טיינותצבה. סיום  בירושלים   מטעם האוניברסיטה העברית MBAמוסמך במנהל עסקים, 

 AICPA מטעם מועצת רואי החשבון האמריקאית CPA   בעל תעודת 

 

 ות: מאמרים ועבוד 

ועדת זקן  " והצגתו בפני "גיבוש המלצות להגברת התחרותיות בענף הבנקאותכתיבת נייר עמדה בדבר המלצות לבנק ישראל   בעניין " ➢

 , משרד האוצר ובנק ישראל.". בנוכחותלהגברת התחרותיות בבנקים

 "  הבנקאית הגברת התחרותיות במערכת י ועדת הכלכלה של הכנסת בדיוניה במסגרת "עמדה בפנ הצגת נייר ➢

 לניירות ערך. ל, והצגתה בפני הרשות" לרשות לניירות ערך בישרא  רגולציה נדרשת לקידום מימון המוניםכתיבת נייר עבודה בעניין " ➢

 ", בשיתוף עם המרכז הבינתחומי, הרצליה.אליות מוחלשות בישרעירה בקרב אוכלוסזהיקף היזמות העבודת היתכנות למחקר בגין "  ➢

 " של יעקב סאמט, רואה חשבון ראשי של הרשות לני"ע.חשבונאות פיננסיתהערות לספר " השתתפות בכתיבת ➢

 

 : ובהרצאות  אקדמיהב ןיסיונ

 

 גוריון בנגב-באוניברסיטת בןמרצה   ואילך   – 2018

  בלימודי תואר ראשון ולימודי תואר שני   סת תוכנה וניהול מערכות מידעטה להנדוהפקול  במסגרת הפקולטה לניהולהרצאות  

   :  בקורסים  ובתוכניות לחילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות בקנדהבינלאומי למנהל עסקים, 

 n Universityof Wester olIvey Business Scho  עם ילופי סטודנטים בח וגית בינלאומיתטכנול    Impactיזמות  ➢

 ba UniversitySchool of Business of Manitor Aspeעם בחילופי סטודנטים  ודאות-איבעידן של גות גלובלית מנהי ➢

 , קורס חובה לכל תלמידי הפקולטה לניהולמבוא ליזמות ➢

 ומערכות מידע  ת תוכנה לתלמידי הפקולטה להנדסבפיתוח מוצרים חדשים רס קומרעיון למוצר,  ➢

 E IsraelY-AJים עירם צמי יזמיוינלאהארגון הבבשיתוף עם  בתואר הראשון  ביזמות לסטודנטים פרויקט גמר  ➢

 נוער שוחר מדע במרכז חוסידמן ל העתידלמידי תוכנית אודיסאה מדעני לתיזמות טכנולוגית  ➢

   Ups Financing-Financial Support & Start – אפ-יתוח חברות סטארטהון ופגיוסי  ➢

 טיינים בניהול למצ במסגרת לימודי תואר שני ופתרון של דילמות ניהוליות מורכבות,  ניתוח ➢

 International MBAבתוכנית   , וקורס בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברותם ת למנהליבונאושח ➢

 

   מכללת הגליל ללימודים בינלאומיים במסגרת  צה רמ ואילך   – 4201

 בנושאים כלכליים. יים בינלאומבינלאומיות ופורומים עסקיים  EMBAגרת תוכניות ת במסהרצאו  

 

  ון מיקרופיננס ישראלארג ומייסד   מרצה 2016  – 0201

 .אגפי הרווחה, עיריית ירושלים וג'וינט ישראל הרצאות במסגרת תוכניות יזמות עסקית בשיתוף עם   
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 : ניהולי ןניסיו

 

 Start-Upחברות  וי של לליו    טיקבות  ר חב FinanceJBS.com,  הלמנ היום   - 2016

דרך,  יחהבצמ  ולחברות  ליזמים   אסטרטגי  ליוויץ  ייעו הרעיון  ההגדר  משלב  עסקי,    מוצר,ת  במודל  תוכניות    כתיבתבחירה 

וליווי  עסקיות,   בהיקפים    .  השקעה  תהליכיהכנה  הון  בצמיחה    עבור  נרחבים גיוסי  הוחברות  סימקרנות  ושותפים ן  כון 

   . חברת "שיכון ובינוי" עבורם בפעילות חדשיכניסה לתחומי  יעוץ בנושאי חדשנות ו ומינוף מענקים. טרטגיים אס

 

2013 -  2016 CFO חברת ,Speech Modules  [IPO ורסה בתלבב- ]אביב 

  .  Healthcare-ה  שוקעבור    Voice Recognitionת  כנולוגיט בעוסקת  ה  Hi-Techת  חברב  Reverse Merger  ליךל תהניהו

ונהקמ.  IR /PR  הולינ שוהיה  צב  ם דיווחיהול  ני  .בארה"ב  קי העס  והפיתוח  ם כספיה  מערך  ל ל  וניהול .   יבוריתחברה  איתור 

 .  M&A ןומימו  בארה"ב Roadshowיהול נ  לחברות יעד בארה"ב.  Roll-Upותהליכי אסטרטגיים  שותפים 

 

2010 -  2013 CFO ת, חברIntegrity Applications       [IPO  ב]בורסה בארה"ב . 

יועצים משפטים, חתמים, בתי השקעות   יהול הקשר מול  , נת לקראת הנפקה בארה"בועסקי  ותוכניות  חברה ית דוחות הבני

לצור ובארה"ב  תהניהוך  בישראל  ציבודיווחים  (  OTC)  ה"ברבא    IPOליך  ל  בתחום  בחברה  עוסקת  ה  Bio-Tech  -ה  ורית 

שלויח  פיתוב מערכת  הט  .Glucose Detector  יצור  מענקים   באסיה.  והפצה  ייצור  תהליכיליווי  ו  SOX-ו   ERPמעת  מינוף 

 .FDA-ו  CEלקבלת אישור החדשנות לפיתוח. ליווי תהליכים  מרשות

 

                          ניהול כספיםרותי  לשי מנהל כספים, חברת שינדלר פיננסים 1020  - 0820

 ,FinTech, Security  :בתחומים בלונדון.     AIMIולבורסת  OTC Markets  -ב  מדווחות חברותל    Outsourcing CFOתי  שירו

Online Gaming  .סים מורכבים עבור חברות  ניהול פרויקטים פיננStart-Up    כגון תהליכיTransfer Pricing ,הערכות שווי ,

Due Diligence  ,  לניהול בקשות    .Tax Restructuring-ו   Softwareבחברות    Revenues Recognitionמערכת  הגשת 

 ל המשרד. לקוחה ש השהיית  Integrity Applicationשכיר בחברת  CFO-חר מינוי כאסיום עבודה ל למדען ראשי.

 

2005 -  2008    CFO חברת ,My Things (Customized Programmatic Ad Solutions   ) 

ו פעילוהליווי  ותפעולית    תקמת  בניית  יתבינלאומ  Ad-Techבחברת  פיננסית  חדש,  עסקי  מיקוד  סביב  בחברה  ארגון  רה   .

יפי החברה  סנמה של  וע בהקוסי  יהולהקמת מערך ניהול מכירות וגבייה. נ  שותפים עסקיים, תור  תוכנית עסקית מחדש, אי

 .  Global2000מול לקוחות    (SAASמעותיות )משת למכירווהובלת החברה  London-וב  California-ב

 

2001 -  2005 CFO  חברת ,Digital Fuel Technologies  [ ינרכשה על יד VMWARE ]  

  של החברה   תעוליותפסית  ה פיננהובל.     Global 2000    ותרה ארגונית עבור חבנתוכ  המפתחת  Hi-Tecת  ברבח  ארגון-רה

ת אשראי  בקשיי  גיוס  דרך  דירקטו,עבודה      Venture Lendingזרים,  של  מול  סיקרנוריונים  הון  אמריקאיות,ת  בניית    כון 

 .  Global 2000 "מ מול חברותול מויהנוסי המשך בהיקפים נרחבים, ניהול והקמת פעילויות באירופה ובארה"ב. תשתיות לגי

 

 YOUNG& ERNSTרכז ביקורת, .   BDO,תפקידים קודמים: מנהל ביקורת משרד רואי חשבון  
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