
   מיכאל רביב –קורות חיים 
 

 שם: מיכאל רביב  
  1965שנת לידה: 

  2+ נ מצב משפחתי: 
 ד רעננה  55רחוב בילו כתובת: 

   09-7717003פקס:  050-4563326נייד :   
 mraviv33@gmail.com דואר אלקטרוני:

 
 

  השכלה:
 

 אוניברסיטה   -עסקים  ובמנהל כלכלהלימודי ב בהצטיינות(  MAמוסמך  )  – 1990-1993
 ם. - העברית י                      

 
 ם  - אוניברסיטה העברית י, המורחבבכלכלה  (  (B.Aבוגר   - 1987-1990

        
 רשות ניירות ערך  מטעם( 1547)מ.ר.  הל תיקיםרישיון מנ -1997

 
 מכללה אקדמית תל חיכלה וניהול וג לכלמרצה מצטיין ח – 2015
 מכללה אקדמית תל חי כלה וניהול מצטיין חוג לכלמרצה  – 2018

 
 

                      
  תעסוקתי: ניסיון

 
עיסוק במסחר בניירות ערך פרומיק השקעות בע"מ" חברת "יו"ר ומנכ"ל  – 2009-2019

   , ייעוץ וניהול השקעות.נגזרים במערכות תומכות החלטה ובפיתוח 
 

 לימודים מקוונים בתחומי הכלכלה והניהול:  Educo-israelיו"ר  – 2017-2019
 

  האקדמי בחוג לכלכלה וניהולסגל במרצה המכללה האקדמית תל חי:  – 2009-2019
יתוח דוחות פיננסיים נבחירת תיקי השקעות, ניתוח ניירות ערך ושוק ההון, בקורסים: 

ומנחה מקצועי בסמינר מקרו כלכלה ב' וכלכלה מוניטארית. , , מקרו כלכלה א'והערכת שווי
 י. לניהול פיננס

 
)"מקצועית יועצי השקעות ולמנהלי תיקים בחינות ההסמכה של הרשות לניירות ערך לל מרצה

   . (יותחוץ אקדמת ובמסגר א ומקצועית ב'
 
 

ארגון שרותי ניהול האקדמי בחוג לסגל במרצה : הדסה המכללה האקדמית  2009– 2019
ומפתח  למקרו כלכלה. יסודות המימון, מבוא למיקרו כלכלה ומבוארכז אקדמי בקורסים: 

 הקורס כלכלה בגישה עסקית.
 

סקטורים מוגדרים מרצה מטעם המכללה ל –המכללה האקדמית נתניה:   – 2010-2019
 , כלכלה ושוק ההון. למימוןעובדי ציבור ובנקים בקורסים 

 
בייעוץ, תיווך, העוסקת " י.ר. אפקטיב טכנולוגיותמנכ"ל ובעלים של חברת " - 1998-2008

את ה הובילה אפקטיב במסגרת פעילות בתחומי חברות ההזנק והטכנולוגיה.ייזום והשקעות 
ניהלה אפקטיב עבור  2000-2005בין השנים  ,סבב הגיוס הראשוני לחברת מובילאיי
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 mobileye  חברת  והשתתפה בסבבי הגיוס הנוספים לחברה. מובילאיי את תיק ההשקעות
חלוצה עולמית בפיתוח מערכות סיוע לנהג מבוססות מצלמה ועיבוד תמונה ממוחשב בזמן  -

מיליארד  15לחברת אינטל בשווי של  mobileyeהושלמה המכירה של    1720בשנת  אמת.
 . דולר

  
המגמה מרצה ורכז  –"תפנית" בית הספר לניהול של האוניברסיטה הפתוחה  – 1995-2006

תחומים הפיננסיים בשילוב למידה מרחוק בלמנהל עסקים וניהול כללי: פיתוח תוכניות לימוד 
כלכלת ישראל, ניתוח דוחו"ת כספיים, מגוונים:  אות בנושאיםניית קורסים והרצב)מחשבים( 

ה לני"ע, אופציות וחוזים עתידיים, , בחירת תיקי השקעות, שוק ההון והבורסמימון הפירמה
  בניית תוכנית עסקית וייזמות עסקית.

 
 רשותבניתי תוכניות לימוד בנושאי שוק ההון והבורסה לניירות ערך לציבור מגוון ובין היתר ל

 חברת שיכון ובינויי, סולל בונה ועוד.ויזה כ.א.ל. הדואר, בנק איגוד, בנק ירושלים. 
 

  שקעות של חברת "אתגר" חברה לניהול תיקי מנהל ההו ראשי אנליסט – 1993-1997
 ממונה על ניתוח הדוחות הכספיים. טפחות-השקעות של  בנק המזרחי                     
 ערכות שווי לחברות ציבוריות ופרטיות טרום הנפקה.וה                     

 ם.-ברשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר י כלכלן – 1992-1993
 בנושא של קרנות פנסיה כלכלן חוקר במכון ברוקדייל )גויינט ישראל( מחקרים  – 1990-1992

 בישראל ובעולם.                     
 ר של בנק ישראל.במחלקת המחקעוזר מחקר  – 1989-1990

 
  שפות:

 
 שפת אם.  -עברית 
 רמה גבוהה . קריאה, כתיבה ודיבור. –אנגלית 

 
 מיומנויות:

 
עולם האינטרנט.  עםטובה מאוד סיון רב ושליטה בעבודה בסביבה ממוחשבת. היכרות ינ

ב, אמינות, יצירתיות, כושר ביטוי מצוין בכתב ובעל פה, בעל תחומי עניין מגוונים וידע כללי ר
 יוזם, אחראי, יחסי אנוש מצוינים, בעל יכולת לימוד עצמית גבוהה. 

 
 שירות צבאי:
 דרגה: סמ"ר.חובש קרבי , הנדסה קרבית, חוג"ד, – 1983-1986

 
 המלצות:

 .לפי דרישה 
 
 


