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בישראל. הפירמה  AURENאופיר אנג'ל מכהן כיום בתפקיד היושב ראש, המנהל את פירמת הייעוץ הבינלאומית 
. כמו כן, מכהן אופיר כיו"ר הבינלאומי של )IFAC Forum of Firm( הפירמות המובילות בעולם 20מדורגת בין 

סניפים  300-מדינות ועם למעלה מ 70-, בעלת פריסה עולמית ביותר מANTEAרשת המומחים הבינלאומית 
 במגוון יעדים בעולם.

מתמקדת  פירמת אוריין ישראלאביב וירושלים. -פעילות הרשת בישראל מתבצעת משני מרכזים עיקריים: תל
בהצמחת עסקים ובליווי עסקי מקיף הכולל בין היתר פיתוח עסקי, טכנולוגי, שיווקי, פיננסים, חשבונאות ומיסוי 

 בינלאומי.
 

, עיקר עיסוקו של אופיר בשנים האחרונות מתמקד ביצירת פעילות Business generator)"מחולל עסקים" (
עסקית חדשנית ומובילה. החל מניהול הרשת הבינלאומית בישראל ובעולם ועד סיוע לחברות ישראליות לזנק 

 קדימה ולהצליח ברמה הבינלאומית.
 

התמקצעות בתחום מיסוי ו יישראלבינלאומי ומיסוי . מומחה במיסוי 1999חשבון משנת -במקצועו אופיר הינו רואה
 מקצועיים בנושאי מס, חשבונאות וביקורת ופיתוח עסקי. ייעוץ שירותיבמתן וכן  ,טכנולוגיה מתקדמת

 
, עמד אופיר בראש קבוצת החברות AURENבתקופה שקדמה למיזוג הפירמה בישראל עם הרשת הבינלאומית 

גרופ בע"מ", אותה ייסד, ניהל את פעילותה העסקית והיה אחראי לפיתוחה העסקי של הקבוצה "אנג'ל את אנג'ל 
חשבון", המספק שירותי מיסוי -כמו כן, כיהן כשותף מנהל במשרד "אנג'ל את אנג'ל ושות': רואי .בארץ ובעולם

יווי עסקי וניהולי לחברות חשבון וביקורת, שירותי חשבונאות, ייעוץ ול-בישראל ומיסוי בינלאומי, שירותי ראיית
בינלאומיות, חברות מסחריות ותעשייתיות, עסקים בבעלות משפחתית ועצמאים, גופים ציבוריים וממשלתיים 

 ומלכ"רים.
 

 השכלה ותארים:
 .אביב-, אוניברסיטת תלהתמחות בניהול פיננסי (MBA) תואר שני

 .המכללה למנהל ראשון לציון, המסלול האקדמי מנהל עסקים וחשבונאות (BA) תואר ראשון
 חשבון בישראל-וחבר לשכת רואי (CPA) חשבון-רואה

 (The Institute of Certified Accountants in Israel) 
 (IIA Israel) . וחבר לשכת המבקרים הפנימיים  (CIA) מבקר פנימי

 (ISACA) .ע האיגוד הבינלאומי לביקורת ואבטחת מערכות מיד ,(CISM) מנהל אבטחת מידע מוסמך 
 . (ISACA) האיגוד הבינלאומי לביקורת ואבטחת מערכות מידע (CISA), מבקר מערכות מידע מוסמך

  
 לימודי תעודה:
  .חשבון בישראל-לשכת רואיניהול סיכונים, 

 , אוניברסיטת ת"א.ניהול אסטרטגי: גישות מתקדמות בניתוח ותכנון אסטרטגי ליצירת יתרון תחרותי
 אוניברסיטת אוקספורד. Saïd, בית הספר למנהל עסקים תכנית אסטרטגיית בלוקצ'יין

 .אביב-, אוניברסיטת תלניהול משא ומתן
 .חשבון בישראל-, לשכת רואיניהול ומיסוי נאמנויות

 .חשבון בישראל-, לשכת רואימיסוי בינלאומי ואמנות מס
 .ן בישראלחשבו-, לשכת רואיחוק מע"מ: חקיקה, פסיקה ותכנוני מס

 .חשבון בישראל-, לשכת רואיהתקינה בחשבונאות פיננסית והשלכות המעבר לתקינה הבינלאומית

https://auren.com/il/he/
https://www.ifac.org/who-we-are/committees/transnational-auditors-committee-forum-firms
https://antea-int.com/
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 .אביב-, אוניברסיטת תלרגל-כינוסים, פירוקים ופשיטות
 .חשבון בישראל-, לשכת רואיעסקים משפחתיים, שיטות להגנה על נכסי המשפחה והעברה בין דורות

 
 

 הרצאות:
 בינלאומיים באירופה ובימי עיון בתחומי מיסוי בישראל ומיסוי בינלאומי, ניהול ועסקים.מרצה בכנסים 

 .מרצה לחברות וגופים עסקיים בישראל בתחומי מיסוי בישראל ומיסוי בינלאומי, פיתוח עסקי ויבוא ויצוא
 .יזמותמרכז טיפוח  –מרצה במסגרת: לשכות מסחר, מכון היצוא, מרכזי מו"פ, מרכזי תעשייה ומט"י 

 .מרצה בקורסים במוסדות ורשויות בנושאי: ניהול, כספים, התייעלות ארגונית, והקמת עמותות
 

 אופיר עם קשר ליצירת
 

___________________________________________________________ 
 :מאמרים

THE BUSINESS TREASURE OF INFRASTRUCTURE PROJECTS IN ISRAEL 
 ממחקר לעסקים בעולמות מדעי החיים

 ישראלית: משבר הקורונה ועסקים בינלאומיים-נקודת מבט ספרדית
 הזדמנות עסקית: ענף המזון והמשקאות הספרדי
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