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 השכלה אקדמית

 למינהל.(, המסלול האקדמי של המכללה MBA) במנהל עסקיםמוסמך  תואר שני 2000

 מועצת רואי החשבון בישראל.מטעם  C.P.A (ISR.)רישיון רואה חשבון  1998

 ת משנית:תמחוה ,חשבונאות: , התמחות ראשית(BB) בוגר בעסקיםתואר ראשון  1996

 .נהליהאקדמי של המכללה למ סלולהממימון,  

 

 ניסיון תעסוקתי

מומחה בשוק ההון, הערכות שווי חברות, שוק המט"ח, בעל טורי דעה שוטפים בעיתונות  •

י "גלובס" בנושא סקירת שוק טור שבועי בעיתון העסקים הישראל בעלבעברי כלכלית, 

 המט"ח

 , כולל מסחר הלכה למעשהםמומחה במטבעות וירטואליי •

 IFRSמומחי בתקני חשבונאות בינלאומיים  •

 ועד היום(.  1996)החל משנת  למנהלכללה המסלול האקדמי המ •

, כולל דוחות מאוחדים( –)כלל הקורסים  מרצה בנושאים: חשבונאות פיננסית

, כלכלה מיקרו, בחירה וניהול תיקי השקעות ב' -מימון א' ו חשבונאות ניהולית )תמחיר(,

 כלכלה מאקרו, כלכלת ישראל, כלכלה ניהולית.

 המרכז ללימודים אקדמיים •

 (2010-2014)בין השנים  נת השלמהבשומרצה מרכז 

א',  ת פיננסיתומרצה בנושאים: חשבונאומרכז לימודי ההתמחות בחשבונאות 

חשבונאות פיננסית ב', מדידה א', מדידה ב', מאזנים מאוחדים א', מאזנים מאוחדים 

 2004)החל מ  , הערכות שווי וניתוח דוחות כספייםחשבונאות ניהולית )תמחיר(, ב'

 ועד היום(.

 המרכז האקדמי לב •

הן מרצה בנושאים: ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי הן לתלמידי ההתמחות בחשבונאות ו

 חשבונאות פיננסית ב, שווי מאזני ודוחות כספיים מאוחדים. לתלמידי מנהל עסקים,

 מכללת פרס •

 (.2010-2013מרצה בנושאים: מאזנים מאוחדים א', מאזנים מאוחדים ב' )בין השנים 

 יפו -המכללה האקדמית תל אביב •

 (.2006-2012ב' )בין השנים -ושאים: חשבונאות פיננסית א' ומרצה בנ
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 דמית אונוקקריה א •

חשבונאות פיננסית א' ב' ג'  .בקורס דירקטוריםמרצה בנושא: ניתוח דוחות כספיים 

 .ובעיות הכרה ומדידה

 הכשרה מקצועית  –בנק הפועלים  •

, בקורס יועצי השקעות בכיריםוהערכות שווי, ספיים ניתוח דוחות כ :יםבנושא מרצה

כלכלה מיקרו, כלכלה , חשבונאות פיננסיתמון )מתמטיקה וחישובים מסחריים( מי

 מאקרו, כלכלת ישראל, כלכלה ניהולית.

 עיתון העסקים גלובס •

 .קורס עיתונות כלכלית, רכז אקדמי

 (1994-1998משרד רו"ח זינגר ניר ושות' )בשנים  •

 חברות ציבוריות.עבור ביקורת ועריכת דו"חות כספיים 

 

 :פעילויות נוספות

 חבר בוועדת "אשנב לפרקטיקה", בטאון רואה חשבון.

• OUTSOURCING מילים( 1,050רואה חשבון ) ןטאובפנים,  בביקורת. 

 1,400, בטאון רואה חשבון )2עיתוי ההכרה ברווח בעקבות תקן חשבונאות מס'  -קבלן בונה •

 .מילים(

 .מילים( 700רכישה חוזרת של מניות, בטאון רואה חשבון ) •

 

 

 :או בעיתונות הכתובה טורי דעה המתפרסמים באופן שוטף באתרים כלכלייםחלק מ

 שם המאמר מקור תאריך

 2בעקבות הצעה לתקן חשבונאות מספר  -קבלן בונה תנאים להכרה ברווח  גלובס 14.09.1998

 : תם עידן העבודות הגמורות4תקן  גלובס 04.01.1999

 שקל 4.2הערכות: הדולר ימשיך להתחזק עד  גלובס 02.08.1999

 4.2 -התנגדות ב גלובס 02.08.1999

 הערכות: צפויה ירידה בשוק המט"ח גלובס 23.08.1999

 אפשר לקנות פעמיים גלובס 07.01.2001

 מיומנות נרכשת גלובס 11.02.2001

 914%לווים בשוק האפור ? שלמו ריבית של  מעריב כלכלה 29.03.2009

 914%מחנק האשראי מזניק את הריביות בשור האפור: הריבית השנתית האפקטיבית בשוק עומדת על  גלובס 29.03.2009

 סדר פסח בריבית קצוצה וואלה עסקים 29.09.2009

 בשוק האפור העסקים כרגיל דה מרקר 07.01.2010

 בנל"א(ההיתממות של רשות המסים )תקינה חשבונאית  דה מרקר 10.02.2010

 OECD-פריחה משגשגת או חוסר עניין ? פנים שונות ל וואלה עסקים 18.05.2010

 הרבה כבוד ותו לא OECD וואלה עסקים  03.06.2010

 או עושק חברתי, בעצם שניהם יסלולארקרטל  כלכליסט 25.06.2010

 יסלולארבישראל מתגבש קרטל  וואלה עסקים 26.06.2010

 שטייניץ, קצץ בביטחון ובממשלה עסקיםוואלה  28.06.2010

 במחיר סביר יבסלולאררוצים לדבר  וואלה עסקים 06.07.2010

 קוצר ראייה ותאוות המעמד וואלה עסקים 11.07.2010

 הצגת יחיד של כרמל שאמה וואלה עסקים 07.11.2010

22.11.2010 Ynet מהמריםכן לקזינו בישראל ! כי גם ככה אנחנו כבר  כלכלה 

 כך תחסכו בהוצאות -רגע לפני תום שנת המס  וואלה עסקים 24.12.2010



 חלוקת דיבידנדים בטכלונולגיה מתקדמת  וואלה עסקים 17.03.2011

 גם המנהלים שפעלו מתחתיו –לא רק דנקנר אחראי  דה מרקר 27.02.2014

08.04.2014 
מהדורה  –גלובס 

 קצרים בוועדת יוגב מודפסת

 למצוא איזון בין ייבוא לבין תעשייה מקומית וואלה עסקים 01.09.2015

03.09.2015 Ynet הממשלה חייבת לעודד את הייצוא להנעת הצמיחה כלכלה 

 האם ההשקעה במניית כי"ל כדאית? וואלה עסקים 28.10.2015

 כך מתכוננים לצנן את שוק הדיור:במקום בתים תקנו קרנות ריט וואלה עסקים 21.01.2016

17.02.2016 
כולל  -דה מרקר

 מענק התמדה? עדיף מענק ביצועים בפרינט, הארץ

 בארה"ב 1,800קרנות ריט בישראל,  2 כלכליסט 26.02.2016

 כחלון, טפל בבורסה לטובת הכלכלה דה מרקר 24.04.2016

 לשוכרי הדירות מגיעה נקודת זיכוי עסקיםוואלה  13.07.2016

19.07.2016 
כולל  -דה מרקר

 עוזי דיין לא זכה בפייס בפרינט, הארץ

10.10.2016 
כולל  -דה מרקר

 לשחרר את רסן הדיווידנדים בבנקים בפרינט, הארץ
  

 

 

    שירות צבאי

 1992 – 1989תקופת השירות: 

 תותחן.תפקיד: מפקד צוות תומ"ת, מדריך קורס 
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