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2005-2010
דוקטורט במנהל עסקים
אוניברסיטת בן-גוריון 

התמחות בתחום היזמות	 
מחקר: הפער שבין הביקוש להיצע והצורך 	 

בסיוע במיזמים טכנולוגים חדשים

 1989-1994
מסלול ישיר לדוקטורט בפיזיקה 

אוניברסיטת בן-גוריון

 התמחות בתחום הלייזרים 	 
והאלקטרו-אופטיקה

 	 Lead מחקר: התפשטות תוצרי פיצוץ של
Azid דרך סביבות שונות והשפעתה על 

Lead Atom -אוכלוסיית ה

1986-1989
תואר ראשון בפיזיקה בתחום אלקטרו-אופטיקה 

ומחשבים  
אוניברסיטת בן-גוריון

שפת אם עברית 

ברמה גבוהה אנגלית 

יעוץ טכנולוגי ועסקי:

יעוץ עסקי וטכנולוגי לחברות הזנק וחברות 
מסחריות

דירקטור בשופרסל מקבוצת IDB: שותף פעיל 
בתהליכי ההבראה ושיפור הרווחיות בחברה – 

בעל מומחיות חשבונאי 

מרצה בתחומי חדשנות ויזמות עסקית 
וטכנולוגית באוניברסיטת בן גוריון והמכללה 

הטכנולוגית בבאר שבע.

מנטור וחבר ועדת היגוי של מאיץ חברתי בנגב 
.PresenTense של ארגון

מנכ"ל בג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות בע"מ 
)JTI(

מנכ"ל מעיין ונצ'ורס בע"מ

IPEX-ISI מנכ"ל

 )CTO( סמנכ"ל פיתוח עסקי וטכנולוגיות
בחברת NESS  - חבר הנהלה/מטה החברה 

מנהל בכיר. מומחה לחדשנות 
טכנולוגית ועסקית 

meant2b@meant2b.co.il

ניהול חברה – ניהול והקמה של עשרות חברות טכנולוגיות, 	 
קביעת הדרך העסקית והטכנולוגית שלהן עד להצלחה ובגרות. 

ניהול L&P בסביבה עסקית עתירת טכנולוגיות ולקוחות בפריסה 
בינ"ל, ניהול סיכונים והמשכיות עסקית

מדיניות ומתודלוגיות - בנייה והטמעת תהליכים גלובליים 	 
בתחומי הפעילות של החברה והובלת מימוש החזון ברמה 

הגלובלית. 

יזמות – הקמה והובלה של  3 חברות ביניהן בית תוכנה, חממה 	 
וקרן השקעות.

ניהול עובדים - הקמה וגיוס של צוות ההנהלה והעובדים , בניית 	 
צוותים המתאימים לתרבות הארגונית וניהולם, גיבוש תרבות 

ארגונית ויצירת לכידות קבוצתית מסביב לחזון ולמטרות החברה, 
ליווי  וניהול עובדים וחיבורם לחזון, הערכים והשפה הארגונית. 
ניהול ובניית צוות הניהול כיחידה מובילה הפועלת כצוות עובד 

והגדרת תחומי האחריות והאינטגרציה בין המחלקות.

הגדרת חזון וערכים - גיבוש אסטרטגיה עסקית ושיווקית 	 
והובלת יישום מלא של האסטרטגיה והחזון של החברה, קביעת 

הדרך העסקית והטכנולוגית שלהן עד להצלחה ובגרות.

 היום - 2016

9/2015 - 2011 

 2005 - 2011 

  1999 - 2005 

1999 - 1995 

צביקה	בן-פורת

כולל התנהלות עסקית בכתב 
ובעל-פה, ניהול מצגות ומו"מ 
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טיפוח יזמות חוץ ופנים ארגונית להרחבת הפוטנציאל העסקי 	 
והשיווקי

ניהול והקמה של חברות טכנולוגיות, קביעת הדרך העסקית 	 
והטכנולוגית שלהן עד להצלחה ובגרות. 

מעיין וונצ'רס - החממה הטכנולוגית הגדולה והראשונה אי-פעם 	 
שהונפקה בבורסת ת"א. הובלת הנפקת של מעיין – ושל חברות 

בת – בבורסת ת"א. גיוס מאות מיליוני שקלים.

ענת זיו

08-6322290 טלפון 

08-9302114 פקס 

ההגנה 40  א', נס ציונה כתובת 

www.meant2b.co.il אתר 

קרן סדרינס

ליצירת	קשר	וקבלת	מידע	נוסף

050-2771717  
anat@meant2b.co.il  

 054-7641364  
keren@meant2b.co.il  
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אסטרטגיה ומדיניות - גיבוש אסטרטגיות ארגוניות ותרגומן 	 
לתוכניות עבודה מוצמדות מטרות ויעדים. גיבוש מדיניות 

הארגון בהתאם לניתוב המשאבים הנדרש לשם השגת מטרות 
האסטרטגיות. כולל גיבוש האסטרטגיות הטכנולוגיות. אינטגרציה 

בין יחידות ארגוניות ומערכות מורכבות ומתקדמות.

ניהול פרויקטים - ניהול מערכות ופרויקטים בתחום תשתיות 	 
מחשוב ותשתיות אפליקטיביות

גיוסי הון -  הכרות מעמיקה עם שוק ההון, ביצוע מספר הנפקות 	 
בבורסה בת"א, גיוס משקיעים בארץ ובחו"ל.  בניית חומר שיווק 

למשקיעים תוך שילוב תוכניות עסקיות, הצגה למשקיעים, 
בניית תהליכי גיוס כספים ברחבי העולם, עבודה מול משקיעים 
כגון קרנות פנסיה, פרייבט אקוויטי, קרנות הון סיכון, משקיעים 

אסטרטגיים

פיתוח עסקי -  זיהוי שווקים והתאמת מוצרים ומסרים לשווקים 	 
השונים ולערוצי ההפצה השונים, חדירה לשווקים חדשים, בניית 

ערוצי שיווק ושותפויות שמטרתם להביא וליצור הזדמנויות 
חדשות בחברה, יחד עם יישום בפועל של רעיונות עסקיים 

והפיכתם למניבים, פתיחת שווקים ותחומים חדשים בחברה, 
הובלת תהליכים של כניסה לתחומי פעילות חדשים 

מוביל  שינוי כסוכן שינוי וחדשנות - פיתוח מוצרים  טכנולוגיים 	 
חדשים והן מוביל חדשנות עסקית. 

פיתוח וזיהוי הזדמנויות עסקיות מנצחות. 	 

יצירת הישגים ומינוף תוצאות. 	 

ניהול כספים- בניית וניהול תקציב, עבודה מול רו"ח והנה"ח, 	 
חישובי רווחיות וכדאיות פרויקטים,  אישור הוצאות.

מיזוגים ורכישות – ניהול האסטרטגיה, הכוונה ליווי ותדרוך 	 
תהליכים לקראת מיזוגים ורכישות, מיזוג 6 חברות , אחריות על 

קביעת מדיניות הטכנולוגית ושילוב יכולות בקבוצת נס, איחוד של 
7 חברות טכנולוגיות בארץ ובעולם  

הטמעת מערכות טכנולוגיות - כטכנולוג מוביל – הטמעת 	 
מערכות מחשוב, ניהול ושיווק בחברות השונות.

פיתוח טכנולוגי – מיפוי נכסים טכנולוגיים של חב' בארץ 	 
ובחו"ל,  ניהול והובלת עשרות חברות טכנולוגיות, קביעת הדרך 

העסקית והטכנולוגית שלהן עד להצלחה ובגרות

חדשנות -  מומחה לחדשנות בפיתוח מוצרים חדשים והן חדשנות 	 
עסקית 

עבודה מול הנהלה\דירקטוריון - חבר דירקטוריון בחברות 	 
ציבוריות,  ניהול בכיר מול בעלי מניות, דירקטוריון  ובעלי שליטה  

רגולציה ומשפט - ניסיון רב בעבודה עם רגולטורים, מדען 	 
הראשי ומשרדי ממשלה
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