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 תעסוקה

 

 שנים פרטים

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בןהמחלקה למנהל עסקים ,  –)חבר סגל בכיר(  למימון בכיר מרצה

 תחומי מומחיות: 

 מימון תאגידי • 

 מימון ציבורי • 

 פרויקטים חברות והערכת שווי • 

 ואילך - 2010

  

 הקרן לסיוע בפרויקטים  – בודק מקצועי, משרד התמ"ת 

 הקרן מזמינה חברות עם פרויקטים חדשים בחו"ל לפנות בבקשה לסיוע כספי 

 • בחינת הבקשות והערכתן

 • ביצוע ראיונות עם החברות המבקשות  

 • כתיבת חוות דעת והצגתן בפני הוועדה

2014-2017 

  

 יועץ מיוחד, משרד רו"ח דלוייט, ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות'

 מתן שירותי יעוץ מיוחדים על בסיס קבוע לחטיבת המס של המשרד 

 בינלאומיות גדולות • ייעוץ במיסוי בינלאומי ומחירי העברה לפירמות  

 • ביצוע ניתוחים כלכליים, כולל סיכונים ופונקציות עסקיות  

 • הכרת כל פרטי הפעילות העסקית, כלכלית, פיננסית ולוגיסטית של הלקוחות

 • כתיבת דו"חות המשמשים חוות דעת ללקוחות מול רשויות המס בעולם 

2013-2014 

  

 Lahav Consulting, LLCמייסד וכלכלן: 

 החברה עסקה בייעוץ עסקי, פיננסי, כלכלי ומחקרי עבור חברות ומכוני מחקר.  

 ניהול סיכונים וסקרי היתכנות• 

 תכנון ותיעוד מחירי העברה • 

 כתיבת בקשות לתקציבי מחקר• 

2009-2010 

 

  

  

 Deloitte Tax, LLP (Washington, DC) –יועץ בכיר 

 הוא המרכזי בארה"ב   Washington, DC -משרד דלויט ב

 ייעוץ במחירי העברה  •

 ביצוע ניתוחים כלכליים, כולל סיכונים ופונקציות עסקיות  •

 כתיבת דו"חות המשמשים חוות דעת ללקוחות מול רשויות המס בעולם   •

2007-2009 
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 מפעל מלמ, התעשיה האווירית  –כלכלן 

 ניהול כספים פרוייקטלי  •

 מבחינה טכנולוגית, לוגיסטית ולוח זמנים  מורכביםפרוייקטים   ניהול צוותב חבר •

 הכנה, קריאה וניתוח דו"חות פיננסים  •

2000-2003 

  

 טכנולוגיה חקלאית-עוז, ביו-ביו –כלכלן 

 החברה עסקה בחיסון גידולים חקלאיים  

 הכנה ועדכון תכניות עסקיות  של חברת הזנק •

 הכנה ומעקב אחרי תקציב •

 • הפקת דו"חות

1998-1999 

  

 עוז -גזבר קהילת נחל

 • הכנת תקציב קהילה שנתי

 • ביצוע מעקב ועדכונים לתקציב על בסיס שוטף 

 • הכנה וביצוע של תקציב השקעות

1998-1999 

  

 1993-1996 עמשא-קיבוץ הר –מרכז מטעים 

  

 נוספות  מקצועיות פעילויות 

 

 שנים פרטים

 הנגב-חבר מליאת המועצה האזורית שער

 במסגרת פעילותי אני מכהן בתפקידים הבאים: 

 יו"ר וועדת מכרזים  .1

 • אישור מכרזי הנדסיים של המועצה 

 • אישור רשימות קבלנים 

 איכותאחריות לגבי עמידת הקבלן בתנאי • 

 

 סגן יו"ר הוועדה הכלכלית .2

 • אחריות על הפיתוח הכלכלי של המועצה 

 • קביעת יעדים כלכליים  

 • קבלת החלטות בענייני השקעות

 

 חבר דירקטוריון החברה הכלכלית .3

 • אחראי על מיסוד החברה, כולל מבנה ארגוני ותקציבי  

 • טיפול בנושאים רגולטוריים  

 • הגדרת תפקידי מנכ"ל  

 

 ואילך 2018
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 אחראי על פרויקט פנלים סולריים  .4

 • מציאת אתרים פוטנציאליים להקמה 

 • הכנת תכנית עסקית, כולל תקציב ותחזית רווחים ותשואות  

 • הגשת בקשות למימון

 • עבודה ישירה מול גזבר המועצה, מהנדס המועצה, מנכ"ל ועוד

 

  

 The Urban Institute (Washington, DC) –יועץ 

   דולים, החשובים והמוערכים בארה"בהוא אחד ממכוני המחקר הג Urban Institute -ה

 • כתיבת הצעות מחקר וסיוע בגיוס תקציבי מחקר 

 • סיוע במחקר אקדמי בתחום הכלכלה והסטטיסטיקה

 • סיוע בשילוב נושאים התנהגותיים במחקרים שונים 

2009 

  

 (המחלקה לכלכלה) The University of Michigan –מרצה מבקר 

 מימון וכלכלה פיננסית

2013 - 2011 

  

 )המחלקה לכלכלה( American University –מרצה מבקר 

 כלכלה פיננסית

2008 

  

 

 השכלה 

 

 תואר מקצוע שנים מוסד

 (B.Sc.Agבוגר ) כלכלה חקלאית 1996-1999 ירושלים  האוניברסיטה העבריתהפקולטה לחקלאות, 

 (Ph.D) דוקטור כלכלה 2003-2007 אטלנטה, ג'ורג'יה )ארה"ב( –אוניברסיטת אמורי 

 

 התנדבותית  פעילות 

 

 עמותת 'פעמונים'

 הבאים  בתחומים השנים במהלך עסקו ההתנדבות  תחומי

 • מלווה משפחות 

 מתנדבים(  12 -• ראש צוות )ניהול של כ

 הדרום(  באזור   הצוותים ראשי )ניהול הדרום• ראש אזור 

 מרצה ומעביר סדנאות • 

 ואילך 2010

 

 צבאי שירות

 

 1990 - 1994 שירות קרבי בחטיבת הנח"ל 

 


