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 :תפקיד נוכחי

  )New Technologies Group(  סגן נשיא באינטל העולמית במסגרת קבוצת החדשנות של החברה
  חבר הנהלת אינטל ישראל.ו

ופיתוח מוצרים  פרוייקטים, מוביל )Perceptual Computing( של הארגון למיחשוב תפיסתיהתכנה מנכ"ל חטיבת פיתוח 
 )AR/VRהמוצרים מיועדים לתחומי הרובוטיקה והמציאות המדומה ( בתחומי הבינה המלאכותית והראייה הממוחשבת.

 .אנשי מו"פ 1,200-לכשל המרכז , שילש את גודלו מנכ"ל מרכז הפיתוח של אינטל בירושלים – 2007-2014שנים ב

 באינטל, בישראל ובארה"ב מגוון תפקידי ניהול – 1998-2007בשנים 

 בישראל) .Digital Equipment Corp(מהנדס פיתוח ומנהל בחברת "דיגיטל"  – 1994-1998בשנים 

 

 2013(ות"ת) כחלק מהמועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) מאז  לתקצובו תכנוןחבר בועדה ל

 ות"ת.-כנית החרדים של מל"גיו"ר ועדת ההיגוי המשותפת למל"ג וות"ת לשילוב החרדים בהשכלה הגבוהה ומוביל ת

  .STEMצעירים מהפריפריה בהשכלה גבוהה במקצועות  לשילוביו"ר ועדת ההיגוי של "הישגים להייטק" 

 ות"ת הבאות: ועדת שירות, ועדת השקעות, הועדה לפתיחת מוסד אקדמי ביישוב ערבי-חבר בועדות מל"ג
 

 :ועוד פעילות ציבורית
העסקת חרדים בחברת אינטל, המעסיקה  החרדי בתעשיית הטכנולוגיה העילית. חלוץ תחום ציבורהבני פעיל בשילוב 

חרדים. יזם והקים תכנית אקדמית להשלמה ללימודי תואר  ופיתוח קרחאנשי מ כמאתייםבמרכז הפיתוח הירושלמי 
 עבור נשים חרדיות.יזם והקים קורס מנהלות ראשון מסוגו  .האוניברסיטה הפתוחה ראשון לנשות המגזר בשיתוף עם

 "הדסה אינטרנשיונל ישראל" המסונפת למוסדות בית החולים הדסה.חבר הנאמנים של ארגון חבר ב

  המפגיש מעסיקי טכנולוגיה ישראלים פעיל בתחום שיתוף הפעולה עם מגזר הטכנולוגיה הפלסטינאי. יוזם ומקים פורום
 )PITA )Palestinian IT Associationבשיתוף  (JTF – Joint Technology Forum)ופלסטינים 

 MindCET, KamaTech –וכן מנטור במאיצים הטכנלוגיים   Intel Capitalטפוליו של רלסטרטאפים בפו  מנטור

חבר (עזריאלי), לשעבר ב חבר הוועד המנהל וחבר הנאמנים של המכללה האקדמית להנדסה בירושליםלשעבר 
 .המרכז האקדמי לבהנאמנים של 

מתנדבים המשותפת למשרד החינוך ואינטל מוביל תכנית "חושבים חיובי" בירושלים. במסגרת התוכנית לשעבר 
 ים והכנתם לבגרות.ת המדעים המדויקטכנולוגיה בעיר לסייע לתלמידי תיכון בלימודי מקצועו מהנדסים מחברות

 
 :השכלה

סיום התואר בהצטיינות יתרה,  ,התמחות בתולדות עם ישראל בעת החדשה ,והחברה תואר ראשון במדעי הרוח
 (2007)  רעננה ,האוניברסיטה הפתוחה

 ,האוניברסיטה העברית הצטיינות,ר בסיום התוא ת באסטרטגיה ושיווק ,התמחו ,)MBA( תואר שני במנהל עסקים
 (2002)  ירושלים

 ,התואר בהצטיינותסיום  תלמיד בתוכנית המצטיינים "אמירים טבע" , תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב,
   (1994)  ירושלים ,האוניברסיטה העברית


