
 

  
  אפים -פיתוח עסקי / ניהול מוצר /  יזמות / סטארט –יעקב -קלאודיה בן

  
052-6462242  

hub.org-claudia@startup  

 יעקב-קלאודיה בן

 אפים-פיתוח עסקי / ניהול מוצר / יזמות / סטארט

 שפות

 עברית / אנגלית / ספרדית 

  ביוגרפיה     

מהנדסת חשמל, יזמת , הקימה מרכז יזמות ליזמות טכנולוגית חדשנית,  
מתמחה בפיתוח עסקי , עבדה בחברות הייטק בתפקידי פיתוח וניהול 

 מטעם משרד הפנים נבחרה להשתתף במשלחת 2013מגוונים ב 
וגם כנציגה  האמריקאי בנושא: העצמה כלכלית באמצעות יזמות

  . 11/2017לאומי ) שהתקיים ב הודו ב -( כנס יזמות בן GESבמשלחת ל 

פיתוח מיזמים חדשים יכולת לאיתור הזדמנויות וייזום, ניסיון בבעלת 
וניהול הקיימים, תכנון אסטרטגי, קיום שיתופי פעולה עם גורמים חוץ 
  ארגוניים ופנים ארגוניים, ניהול פיננסי ותקציבי וניהול צוות עובדים. 

שנות ניסיון בניהול פרויקטים גדולים, הובלת צוותים, יזמות,  19בעלת 
חיובית, יכולת לימוד , גישה להצליח חשיבה יצירתית, בעלת מוטיבציה

  עצמי ויחסי אנוש טובים.

  

ן ו    מקצועי ניסי

  ITהנדסה &  -סקינהלת פיתוח עמ
  T3 / 2018-2019 -מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ

מסחור הקניין הרוחני הקיים במוסד הטכניון לחברות הייטק, תעשייה 
איתור ידע אפים ( קיימים או בשלבי הקמה) באמצעות -וסטארט

חדשניים בטכניון, בחינת האפשרות להגדיר כקניין רוחני ופרויקטים 
בניית קשרים ושיתופי פעולה עם כל . טכניוני ואיתור אפשרויות מסחור

תכניות היזמי כולל משקיעים, חממות,   Eco-Systemב השחקנים 
, גורמי מימונים, הרשות לחדשנות , יחידות ממשלה , אקסלרציה

  דינות שונות בעולם. חברות, ארגונים ונציגי ממשלה במ

   CEOמייסדת שותפה ו  יזמת, 
SUN – Startup North  7/2013-4/2018 / , ע"ר  

אפים -, לקידום סטארטחדשנית טכנולוגית מרכז יזמות מייסדת ומנהלת
. בניה ויישום של תוכנית אקסלרציה לשלבי הנבטה והאצה של בגליל

והקמה וניהול הקהילה   Lean Startupמיזמים מבוססת מתודולוגית 
חיבור לכל הקמת המיזם וניהולו נעשה תוך כדי  היזמית בגליל. 

השחקנים בסביבה העסקית: רשויות ממשלה, רשויות מקומיות, מנהלי 
, נציגי קהילות יזמות בארץ  VCחברות הייטק ותעשיה, גורמי מימון כולל 

   ובעולם, שגרירויות, אקדמיה ועוד.

   פיתוח עסקי ויעוץ עסקי -יזמת, מייסדת 
  2010-4/2018 / דרך היזמות להצלחה 

. מיקוד חברות הייטק Startupיזמים, עם פיתוח עסקי וליווי עסקי 
קוחות, מוצרים, מודל עסקי להגדרת צורך, קהל יעד ובתחומים הבאים: 

ומימון על גווניו ( קרנות , קרנות מדינה, השקעות , מימון המונים 
 – Opal –מרחב עבודה משותף ליזמים הקימה גם תקופה . בוהלוואות

Coworking space  .שפעל בפארק תעשיות בר לב שבגליל  

  Coordinatorוקשרי חוץ   R&Dמנהלת מחלקת 
SICK Sensors Ltd   /6/2007-2/2010  

חברה בצוות בתחומי תוכנה, אלק' ומכאניקה,  R&Dמנהלת מחלקת 
הקשר העסקי מקצועי בין החברה בישראל וניהול של החברה  ההנהלה

ניהול קבלני משנה ויצירת קשרים וחברת האם והאחות בגרמניה. 
חיישנים לתעשיית עסקיים באירופה, ארה"ב וקנדה. תחום פעילות: 

  האוטומציה. 

Yaakov-LinkedIn Claudia Ben 
 052-6462242 

hub.org-claudia@startup 

 השכלה וידע:
בוגרת  –מהנדסת אלק' 

 מצטיינת.

 קורס ניהול פרויקטים.

 –קורס יועצים עסקיים 
 בוגרת מצטיינת.

Economic Empowerment 
Through Entrepreneurship - 

Fellowship USA - MI - Ann 
Arbor - University of 

Michigan  

מגוונים בתחום  קורסים
 אסטרטגיה עסקית ויזמות

 ,VHDL, MATLAB, Cכלים : 
PHP, Java, HTML, CSS, Python 

Office : Word, Excel, Power 
point  וכלים אינטרנטיים

נוספים לשיווק, עיצוב 
 . Webוהקמת פלטפורמות 

העבודה מול רשתות 
 חברתיות ובניית קהילה.

 :שירות צבאי ה
טכנאית  –חיל האויר 

 מערכות קשר קרקעי
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  וניהול מוצר   R&Dבמחלקת ה מנהלת פרויקטים 
CI-Systems Ltd  / 2004-2007  

. אפיון צרכי הלקוח, הגדרת תלתעשייה הביטחוני  OEMניהול פרויקטים ומוצר עבור מוצרי 
הפרויקט וניהולו מאפיון ועד הספקה ואישור אצל הלקוח. ניהול קבלני משנה וצוות הפרויקט. 

. תחום פעילות : פיתוח וייצור של עבודה מול לקוחות גדולים כמו רפא"ל, תעשיה אווירית ועוד 
   ולייזרים , קולימטורים וגופים שחורים לבדיקות.  CCDערכות לראיית לילה, צב"ד למ

  וניהול מוצר   R&Dבמחלקת ה מנהלת פרויקטים 
OPGAL Ltd  / 2000-2004  

. אפיון צרכי הלקוח, הגדרת תלתעשייה הביטחוני  OEMניהול פרויקטים ומוצר עבור מוצרי 
הפרויקט וניהולו מאפיון ועד הספקה ואישור אצל הלקוח. ניהול קבלני משנה וצוות הפרויקט. 

. בשנים הראשונות עסקי בפיתוח ועודאלביט, אלאופ עבודה מול לקוחות גדולים כמו רפא"ל, 
ראיית לילה , מצלמות ומערכות לבתחום בתחום האלק' בדיגיטאלית. החברה עוסקת במוצרים 

IR אופטיים ולייזר ם, חיישניי.  

   וניהול מוצר בפיתוח מחלקת פיתוח מערכות דיגיטאליות  –מהנדסת אלק' 
SCD Ltd  / 1997-2000  

אפיון ופיתוח מערכות דיגיטאליות וצב"ד עבור חיישנים חכמים לראיית לילה שמפתחת ומייצרת 
לפי דרישות וצרכי הלקוח ועבודה אפיון , דרישות מערכתמוצר הכולל הגדרת ניהול החברה. 

לתפקיד נדרשת  הבנה מעמיקה בהנדסת מערכת. בשיתוף פעולה עם מנהל המוצר בשיווק. 
  מוצרי החברה הינם חיישנים חכמים לראיית לילה.אלאופ ורפא"ל.  לקוחות דוגמא:

  וניהול וולידציה   מחלקת פיתוח מערכות דיגיטאליות  –מהנדסת אלק' 
Geotech Ltd  / 1995-1997  

פיתוח מערכות דיגיטאליות עבור יחידות הבקרה ליחידת ההגברה של המערכת וניהול קבוצת 
וולידציה.  תחום הפעילות של החברה הינה תשתיות למערכות סלולר, יחידות ממסר, הגברה 

  וקליטה, מכירי טלפון ניידים לרכב ויחידת ניהול מרכזית. 

 
  

 

  

  


