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       השכלה 

   צ.ראשל" –, ב"מכללה למנהל" (LL.Bתואר ראשון במשפטים ): 2009-2012
 ראשל"צ וכן את מבחני   –  "מכללה למנהל ב" –: סיימתי בהצלחה את שנת השלמה בראיית חשבון 2007-2008

   מועצת רו"ח.                      
 ראשל"צ.  –" "המכללה למנהל, התמחות בחשבונאותב  B.A)תואר ראשון במנהל עסקים ): 2005-2007
   .זורי גדרהתיכון א: בוגרת 1994-2000

 
 שירות צבאי 

 ____________________________________________________________________ _____ _________ 
 

 : שירות סדיר בחיל המודיעין ושירות קבע כמדריכה בקורסים של החיל. 2000-2003
 ארגוני וניהולי. , צברתי ניסיון הדרכתי הצבאי  במהלך שירותי

 
 

 אקדמיה  -ניסיון תעסוקתי
__________________ ________________________________________________________________ 

 רושלים.בי ברית: מרצה מן החוץ באונברסיטה העיכיום-2015

 אל.  טת ארי וץ באונברסיכיום: מרצה בן הח-2018

   .מכללת אשקלוןים ב קורסי מיסבמן במניין מרצה  כיום:-2015

 במיסים.   מרציםהסגל  תקדמי רופין ומרכזז האבמרכבקורסי מיסים שונים   כיום: מרצה  -2013

 במיסים. מרציםהסגל  תומרכזבקריה האקדמית אונו  בקורסי מיסים שונים כיום: מרצה -2011

 "צ.  ל: מרצה במכללה למנהל, ראש2014-2013

 המכללה למנהל, ראשל"צ.     –הסגל בקורס "מיסים א'" זת מתרגלת בקורסי מיסים ומרכ: 2012  -2011
 
 

 תעסוקתיניסיון 
____________________________________________________ ______________________________ 

   עו"ד במשרד גולדפרב זליגמן ושות'משרד בשותפה : כיום  -2019

   עו"ד במשרד גולדפרב זליגמן ושות'משרד ב ,מחלקת המיסיםב ד עו" :2013-2019

 ולדפרב זליגמן ושות'.: התמחות במשפטים במשרד עו"ד ג 2012-2013

 : רו"ח במשרד גידי בר זכאי ושות' יועצים. 2011-2012

 מחלקת מסים. ן, סומך חייקי KPMG -ב רו"ח : 2010-2011

 סומך חייקין, מחלקת מסים. KPMG -ב: התמחות בחשבונאות  2010-2007

 
ההמקצועי  תפקידי   הקריירה  המס,  מקבכל  בעולם  מ וכצועית  ליווי  וליחוי  סילל  לחברות  ב וייעוץ   מסה ענייני  ידים 

 , כגון:  בפרויקטים מגוונים שלהם,
 . שומות יוניד ✓

 תכנוני מס לחברות ויחידים. ✓

 .במגוון תחומים (Pre-rollingופניה בבקשות להסדרי מס מקדמיים )  כתיבת חוות דעת ✓

 ע"מ. ייעוץ בנושאי מ  ✓

 קורות חיים
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 חישובי רווח הון מורכבים.  ✓

 ובדיקות קדם רכישה מיסויות.  Due diligenceביצוע עבודות  –בדיקות נאותות  ✓

עידוד   ✓ השקעו  –חוקי  לעידוד  חוק  בהוראות  חברות  עמידת  פנייה  בחינת  וכן  הון  להשגת  ת  המיסים  לרשות 
 החלטות מיסוי. 

 (.תשל חברו  צוליםפיומיזוגים ם, העברות נכסישינויי מבנה ) ✓

  בחינת פרקי המס בתשקיפים ומענה לסוגיות בשוק ההון. ✓

 פציות לעובדים.  מיסוי או ✓

 .דוחות מססקירת  ✓
במשרד. כמו כן, תפקידי כולל  אינטראקציה מתמדת עם רשויות המס וצוותי הביקורת  תכולל  עבודתי במחלקת מסים

ניהוליים מ ,  היבטים  פוטנציאלייםהחל  לקוחות  לאיתור  שיווק  תקציבי  פעילות  וניהול  עובדים  צוותי  ניהול  דרך   ,
 ול לקוחות.  וכלה בעבודת גביה מ פרויקטים

                     
. השתתפות בתוכנית לסטודנטים מצטיינים "אופק למצטיינים" : 2007-2006  

    ים(. והפקת אירועתוכניות עבודה  )הכשרת מדריכים, עריכת  בישוב גן יבנהמנהיגות הדרכה ורכזת : 2005-2008
   ואר ראשון(. ת -שיעורים פרטיים לסטודנטים במנהל עסקים )שנה א, ב'        

  יהודית. המטעם הסוכנות  ארה"ב מדריכת ילדים ונוער במשלחות של יהודים מ: 2004-2007
 ד'(. -כה במועדונית יבנה )גלאי הילדים א'מדרי: 2004
 . מחליפה בבית הספר היסודי "סיני" מורה  ".רבין מורה מחליפה לערבית בחט"ב בתיכון "אורט: 2003

 (. וצות וליחידים בכל המקצועות )תלמידי יסודי ותיכוןמורה פרטית לקב: 8200-2003
                   

 שונות
 ____________________________ _________________________________________________ 

 שפת אם.   -עברית שפות: 
 גבוהה.ברמה  –אנגלית            

 
  


