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 ניסיון עסקי
 חיצונית  דירקטורית  –ישראכרט בע"מ  

תקין       בנקאי  נוהל  פי  על  מומחיות  .301דח"צ  ופי  בעלת  ות  חבר  .ננסיתחשבונאית 
. מימון והוןעדת  ו    ,ורתאי ועדת  ,  תגמולועדת  ,  יאשרא  ועדת  ,ביקורת  תועד:  תוועדב

     .וחברה בועדת הביקורתבע"מ  כמו כן דירקטורית חיצונית בחברת יורופיי
 

 חיצונית דירקטורית  –בע"מ  אקספרס פרימיום 
 חברה ית וכן שבונאית ופיננסחיות בעלת מומח .301אי תקין דח"צ על פי נוהל בנק   
    .אשראירת וועדת קובי בועדת    
 
 לימודי תעודה מתקדמים ביראד  –וניברסיטת בר אילן א 
 חברות  ת שווירכעה נושאמרצה ב   

 
 נהל עסקים תוכנית לתואר שני במה  ,האוניברסיטה הפתוחה  
 . פיננסיניהול  -תחום  , חברה בסגל ההוראה   

 
 שווי   ות, הערכת: הערכת שווי חבר IFRS -עידן השווי בכות "הער ת הספררבחמ 
 . 2010הוצאת דיונון  ,"כסים בלתי מוחשייםנ 

 
 חברות לכלי לכץ ייעומשרד ל מייסדת ובעלים של:  ניתוח עסקים -ניצנה עדוי  
בתחום      העסקיה  התמקדות  הזדמנויו  -  פיתוח  עסקיאיתור  כדא  ות,ת    יות בחינת 

 חברותשל    ירהמכ/ישהות רכ, ליווי עסקאכניסה לתחומי פעילות חדשים,  השקעות
העסקה  בהיבטים   של  דילי)הכלכליים  דיו  כלכליכגון  מניותג'נס  בעלי  הסכם   ,) ,

שווי שווי  ,  חברות  הערכת  עסקיות (,  PPA)  מוחשיים  בלתי  םנכסיהערכת  תכניות 
 .ועוד

 .₪ ד מיליארלמעל ת ר מכירו עם מחזו  תסאיבורשל קבוצה  מתמשךליווי בין היתר,    
   
 ,  מחקר וניתוח פיננסי)כיום "דיסקונט קפיטל"( והשקעות  וקי הוןדיסקונט ש 
 ביטוח ות בבנקאות ו חהתמ  בכירה,האנליסטית ה   

של   שווי  חברותבהערכות  וביטו  נקים,  ההון ח  בשוק  גורמים  עבור  אחזקה  חברות 
ניהות  קופ) וכו'(גמל,  תיקים  שלול  המצגות  כל  על  אחריות  בחברה   ה  .  אנליסטים 

 מול הלקוחות. 
כגון;   שונים.  בנושאים  לפעולה  והמלצות  ההנהלה  עבור  כלכליים  ניתוחים  הכנת 
המלצות   ריאליות,   השקעות  כדאיות  בדיקת  חדש,  פעילות  לתחום  חדירה  בחינת 

 ג  ועוד.רכת מיזוות, העיזכויות של בעלי מנ למבנה עסקה, השוואת
  

 יבה עסקית בנק לאומי, חט 
 חתימה וקצינת אשראי רשיתו מ מנתחת עסקים בכירה, 

קטים כלכליים, עסקאות רכישה והשקעות ריאליות של חברות מובילות  ניתוח פרוי
מימו לצורך  מורכבות    ןבמשק  עסקיות  תוכניות  של  בחינה  ארוך.  לטווח  באשראי 

מיליונע  לש  בהיקף דולרים,  שרות  החבניתוח  י  של  ההחזר  כושר  על   ות רואומדן 
הערכה כוללת של כדאיות המימון, המלצה למבנה .  פוימזומנים הצרים הבסיס תז 

הצגת הניתוח    –העסקה והתניות ספציפיות להסכם המימון. בפרוייקטים ייחודיים  
 . והשתתפות במו"מ מול הלקוחות של הבנק בפני ההנהלה הבכירה

 
המה ענפי  )כרת  פרוייקטים  מימון  וכן  השונים  בתחומי Project Financeשק   )

 ..B.O.T -קטים בשיטת הכולל פרוי -ת ותשתיהו ורת שתקה    , האנרגיה
 עדות אשראי, וטיפול מתמשך באשראי בעייתי של לקוח יחיד גדול. והשתתפות בו 
 בישראל. ציגהנ נק גיוס מענקים ללקוחות אחדים מקרן האיחוד האירופי שהב 

 
 אקדמי  האוניברסיטה הפתוחה, סגל  

 : אשון לתואר ר קורסיםשל  תדמיאק ההוראה הריכוז הפיתוח ו 
 אסטרטגיה ליחידה עסקית   *  
 ניתוח ותכנון מערכות מידע   *  
 ריכוז נושא פיתוח הקורסים, והשתתפות בכתיבת ספרי הלימוד.  
 צועית של המרצים.מקוהדרכה  חיהנהפעלת הקורסים כולל גיוס, ה  
 יצוניות.כניות ח ו נטים ולמנהלים במסגרת תמתן סדרת הרצאות לסטוד  

    ההשכל
-תל     אוניברסיטת      התמחות במחשבים ומערכות מידע,    ,  M.B.A  מוסמך במנהל עסקים  

 אביב 
 אביב -אוניברסיטת תל  , .B.Aבוגר בכלכלה   


