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ד"ר בני זאבי

ד"ר ענת כהן דייג

יעקב מיכלין

יואב שלוש

פרופ' ישע סיון

הוא יו"ר משותף של ארגון
התעשיות המתקדמות בישראל
ושותף מנהל בקרן הון סיכון
 .DFJ Tel Avivפעיל מאד
בתחום מדעי החיים .ד"ר זאבי
גם חבר בוועדה המייעצת
של בי"ס למנהל עסקים
באוניברסיטת תל אביב .בעברו
במשך יותר משני עשורים ,ד"ר
זאבי היה קרדיולוג ילדים בכיר,
מנהל מחלקה בבית חולים
שניידר לילדים ואיש סגל בבית
חולים לילדים בבוסטון ובבי"ס
לרפואה בהרווארד .ד"ר זאבי
סיים לימודי רפואה בהצטיינות
יתרה בבי"ס לרפואה
באוניברסיטת תל אביב.

היא מנכ"לית ונשיאת
קומפיוג'ן ,חברה מובילה
לגילוי תרופות בתחומי
הסרטן והאימונולוגיה,
שנסחרת בנאסד"ק כמו גם
בבורסה בתל אביב .כמו כן
מכהנת ענת כדירקטורית
בקומפיוג‘ן ובחברת רמות,
למסחור הטכנולוגיה של
אוניברסיטת ת"א .לענת
דוקטורט בביולוגיה ממכון
וייצמן.

הוא מנכ"ל ונשיא יישום,
חברת מסחור הטכנולוגיה
של האוניברסיטה העברית
בירושלים משנת .2009
חב‘ יישום נמנית בן 15
החברות המובילות בעולם
בהעברת ידע .יעקב הוביל
מעל  200עסקאות מסחור
טכנולוגיות ,רישיון ,גיוסי
הון ,שיתופי פעולה ,מאות
הסכמי מחקר שהובילו
ליצירתם של מעל 30
סטאראפים .ליעקב תואר
ראשון במשפטים ובכלכלה
ותואר שני במשפטים
מאוניברסיטת בר אילן,
ותואר שני במנהל עסקים
מהטכניון.

הוא שותף מנהל בקרן
הון סיכון אביב מאז
הקמתה בשנת .2001
כמו כן הוא מכהן כיו"ר
משותף ב־ IATIארגון
התעשיות המתקדמות
בישראל .במשך 20
שנה מלא יואב שלוש
תפקידי ניהול בכירים
מתוכן  6שנים כמנכ"ל
חברת סאיטקס שנקראה
”ספינת הדגל של ההיי-
טק הישראלי" שלוש בוגר
אוניברסית ת"א ומנהל
עסקים מ־INSEAD

הוא מנהל מרכז קולר
לחקר הון סיכון )Executive
 (Directorבפקולטה
לניהול באוניברסיטת
תל-אביב )http://www.
collerinstituteofventure.
 .(/orgהוא פרופסור לניהול
מערכות מידע בבית הספר
לניהול וכלכלה במכללה
האקדמית של תל-אביב
יפו .סיון קיבל את תואר
הדוקטורט מאוניברסיטת
הארווארד.
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