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הפירמה  ישראל.ב AUREN פירמת הייעוץ הבינלאומיתבהפיננסים מחלקת שותף מנהל  ,יורם פישמן
רשת מ חלק ישראל הינהאוריין . ) Forum of FirmIFAC( הפירמות המובילות בעולם 20מדורגת בין 

 300-מעלה ממדינות ועם ל 70-, בעלת פריסה עולמית ביותר מANTEAהמומחים הבינלאומית 
מוביל את התחום המקצועי של הייעוץ העסקי  יורם ,. במסגרת תפקידוסניפים במגוון יעדים בעולם

 והפיננסי באוריין ישראל. 

אביב וירושלים. הפירמה מתמקדת -פעילות הרשת בישראל מתבצעת משני מרכזים עיקריים: תל
עסקי, טכנולוגי, שיווקי, פיננסים, בהצמחת עסקים ובליווי עסקי מקיף הכולל בין היתר פיתוח 

 חשבונאות ומיסוי בינלאומי.

במתן כמו גם  .מימון ויעוץ פיננסיבמומחה יורם . בעל תואר בראיית חשבון ומימוןהינו  יורם ,במקצועו
וגים ורכישות, ניהול סיכונים זמי, ההערכות השווי ם בתחומייופתרונות עסקי , ייעוץשירותים מקצועיים
 והבראת חברות. 

 .STAR-Gמקבוצת  MAJESTICו QIZשימש כסמנכ"ל כספים בחברת 

 .TELEFLIGHT LLCבע"מ ו  שימש כסמנכ"ל כספים בחברת טלפלייט טכנולוגיות

 .שימש כדירקטור במספר חברות ציבוריות

פיננסי ניהל את המערך העסקי יורם , אוריין ישראל לפירמת יורם של הצטרפותולשקדמה  בתקופה
עובדים  80-כעל צוות של  והיה אחראי  המובילות בישראל הפירמות 10של פירמה אשר מדורגת בין 

 ניהול אחראי עלהיה  גדולים ומשמעותיים וכןללקוחות  אשר נתנו שירותים בתחום הניהול הפיננסי
 פרויקטים מיוחדים.

 ישראל. BNIרגון יורם הינו מנהל אזור שפלה ודרום בא

 השכלה ותארים:

, במסלול האקדמי והתמחות ראשית נוספת במימון במנהל עסקים וחשבונאות (BA) תואר ראשון
 .המכללה למנהל ראשון לציון

 

 :לימודי תעודה

 אילן.-בר אוניברסיטת: קורס בוררים, כעת

 .חשבון-רואי לשכתניהול והערכות סיכונים, 

 .למנהל מכללה ,3ו 1-2הנהלת חשבונות 

 .ומשפט מדע שעריהמרכז האקדמי  מגשר מוסמך,

 "ה.מ אגף האוצר משרדמפקחים ומפקחים בכירים,  קורס

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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 הרצאות:

 מרצה בחשבונאות מיסוי ומימון במספר מכללות (מכללה למנהל, מכללת בת ים, משלב קורסים ועוד.

 .פיתוח עסקי ויבוא ויצואניהול סיכונים וניהול פיננסי מרצה לחברות וגופים עסקיים בישראל בתחומי 

 יורם עם קשר ליצירת

_____________________________________________ 
 מאמרים:

 ורכישות מיזוגים

 עסקים יצרניים ושינוי דפוסי חשיבה

 שביניהן ומה ירידות עליות

 

mailto:mailto:yoram.fishman@auren.co.il
mailto:mailto:yoram.fishman@auren.co.il
https://auren.com/il/he/blog/%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%aa-2/
https://auren.com/il/he/blog/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%aa%d7%a7%d7%a8%d7%aa-%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa/
https://auren.com/il/he/blog/%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%9f/

