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 (.member of the Law Society of England & Walesאנגליה )ד של הבלשכת עו"חבר  - 2005

 .ישראלד של השכת עו"חבר בל - 2003

באנגליה ש KEELEבאוניברסיטת ( B.A.)ומינהל עסקים ( .BL.L.)תארים ראשונים במשפטים  - 2001-9719

– Degree  sClass Dual Honor st1  )מצטיין דיקן ומצטיין רקטור(. 

 לאומיות-דירוגים והכרות בין

Asia Pacific Legal 500, 2014 

 .זוגים ורכישות, מסחרי ומיתאגידיםד מומלץ לענייני עו"

IFLR1000, 2014 

 ורכישות.זוגים , מסחרי ומיתאגידיםלענייני  מובילעו"ד 

Asialaw Leading Lawyer, 2014 

 עו"ד מוביל לענייני מימון פרוייקטים, בנקאות ופיננסיים.

 ניסיון תעסוקתי

 :ניסיון בינלאומי עתיר בתחומי

עבודה צמודה עם תאגידים בין לאומיים פרטיים וציבוריים, חברות  - , מסחרי ומיזוגים ורכישותתאגידים -

בעלי המניות, דירקטוריון והניהול השונות של ת ורמהאספקטים הנוגעים לחברות בות בכל בורסאיות והתעסק

 .התאגידהשוטף של 

ורגולטורים בכל תחומי פיננסיות, מוסדיים עבודה עם בנקים, קרנות הון, חברות  - בנקאות ופיננסיים -

ם ופיננסיים הגבלים עסקייהון, מימון ומיסוי, מינופים, הלוואות, השקעות,  כולל תיכנוני הבנקאות והמימון

 וכו'.

'אנרגייה /או במגוון הנישות של: אנרגייה )גז, נפט, יצור חשמל בשיטות קונבנציאליות ו - מימון פרוייקטים -

תשתיות )כבישים, תשתיות  / , מתכות כבדות וכו'(מחצבים ומינרלים )כגון נחושת, פחםכריה,  / (ירוקה'

תקשורת )תשתיות   / תעבורה )נמלים, רכבות, וכו'( וכו'( / גז, דלק ם,מערכות מיעירוניות ובין עירוניות, 

 BOT, BOO, PPP, Profit/Assetדיני מכרזים וסוגי פרוייקטים כגון:  / (תקשורת למיניהםורשתות 

Sharing Agreements.ועוד , 

 -מיינמר  ,Myanmar Legal Services Limited  -יועץ משפטי וכלכלי בכיר ב - 2015

כולל  .מימון פרוייקטיםו, מסחרי ומיזוגים ורכישות, בנקאות ופיננסיים התאגידיםבתחומי 

טיפול בצד האדמינסטרטיבי של ניהול המשרד, אסרטגייה עסקית, תקציבית ופיתוח עיסקי, 

 במשרד. ממנהל בכירהתפקידים הנגזרים שאר שיווק ומיתוג, ניהול ואימון צוותים, וכל 

)מהמשרדים תאילנד , Weerawong, Chinnavat & Peangpanorד הבמשרד עו" שותף - 2010 - 2014

, התאגידיםבתחומי  - (White & Case, Thailandהמובילים והבכירים בתאילנד ולשעבר 

מסחרי ומיזוגים ורכישות, בנקאות ופיננסיים, מימון פרוייקטים, נד"לן, מלונאות ותיירות, 

 קורות חיים



  
טיפול בצד האדמינסטרטיבי של ניהול המשרד, אסרטגייה  כולל  ליטיגצייה ודיני עבודה.

התפקידים שאר עסקית, תקציבית ופיתוח עיסקי, שיווק ומיתוג, ניהול ואימון צוותים, וכל 

 הנגזרים משותף במשרד.

מאלוואי )ממדינות אפריקה המהמדורגות , J.Y.Merling & Co -מייסד ושותף מנהל ב - 2009 - 2010

, מסחרי, התאגידיםבתחומי  (Pro-Bonoבעיקר עבודה התנדבותית ) -בעולם( כעניות ביותר 

 .ומימון פרוייקטים

מדורגת כאחת משלושת ) קונג-לונדון והונג, White & Case ד המשרד עו"עו"ד בכיר ב - 2003 - 2009

, מסחרי ומיזוגים ורכישות, בתחומי התאגידים -מובילות בעולם( ה החברות הבינלאומיות

 .בנקאות ופיננסיים ומימון פרוייקטים

)פרוייקטים כגון: מתקן ההתפלה  מימון פרוייקטיםבהתמחות  -, ת"א משרד גורניצקי ושות' - 2002 – 2003

 דיני תאגידיםמלונאות, באשקלון, תחנת הכוח ברמת חובב, רכבת קלה, חוצה ישראל, וכו'(, 

 ותקשורת.

נדל"ן, ליטיגצייה, דיני תאגידים ודיני טרום התמחות בתחומי ה  -, חיפה אבי גולדהמר ושות' -            2001

 חוזים.

מנהל צוות פרוייקטים בבניה ותשתיות באילת  – , אילתרצף בשומרון חברה לבניה בע"מ – 1995 – 1997

 ובמרחבי הנגב.

 
 .בסיסיתברמה  -שפת אם, תאילנדית ברמת  -אנגלית עברית ו  שפות

  כישורים

ניסיון בינלאומי  ים,גבוהוהנעה  , יכולת תכנוןמחשבתית פתיחות, וחשיבה אנליטית יצירתיות ,חזון, יוזמה בעל:
 .יחסי אנוש מצויניםו עתיר

 , למיצוב הארגון כמוביל בתחומו.לשיפור מתמיד יפה:שא
 


