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מקצועי
 – כיום0202
HealthWatch Ltd. :יזם ויו"ר
חולים ואתראה- המאפשרים ניטור רציף מרחוק באיכות של בית, הצלת חיים ע"י בגדים חכמים:משימה
. בכל מקום ובכל שעה,אישית במצבי סכנה בריאותית
 כיום- 0222
 פאנגו בע"מ:יזם משותף ודירקטור
. חניה סלולרית בכל העולם:משימה

 – 0200כיום
יזם משותף וחבר ועדה מייעצתHip-Hope Ltd. :
משימה :הגנה על אנשים בגיל השלישי מפני שברי אגן הירכיים בגלל נפילות ,ע"י חגורה מתנפחת.
 – 0200כיום
חבר ועדה מייעצת של התעשייה ,הטכניון ,המחלקה למדעי המחשב.
[ 0202 – 0222פרקי זמן חלקיים]
יו"ר , Timest :תכנה אירגונית לשיפור הטמעת מערות מידע
יו"ר , Profitect :תכנה אירגונית לחברות קימעוניות לאיתור הפסדים בשרשרת האספקה
יו"ר , OmniVee :איחוד תמונות וידאו ממספר מקורות
יו"ר , PCell :תכנה סלולרית לשילוב יישומים במהירות
דירקטור.Silvermind, Sensomatix :
0222 – 0992
מנכ"ל :מערכות מומחה תעשיות בע"מ ()ESI
חברה מובילה עולמית בפיתוח מערכות מומחה לשיפור החלטות באירגונים
הישגים עיקריים:
 גידול קבוע תוך עמידה ביעדים עסקיים הפיכת החברה מספקית שירותים למוכרת מוצרים מעבר משוק מקומי לשוק בינלאומי (לקוחות בארה"ב ,אנגליה ,גרמניה ,הולנד ,שוייץ ,סינגפורועוד)
 שותפים עסקיים גלובליים (אמדוקס ,מרקורי .Accenture ,קרייזלר ועוד) הכרה כמוביל בשוק העולמי ע"י אנליסטים (גארטנר)Giga ,Meta ,, הופעה בכנסים בינ"ל כמוביל בשוק העולמי.0992 – 0992
יו"ר ,דירקטור בחברות הזנק של קבוצת פורמולה (בין השאר .)Transtech, Hydrocom, Ingeneo, ESI
אחראי למיזוגים ורכישות של פורמולה בע"מ.
0992 – 0990
מנכ"ל :סאפיינס טכנולוגיות בע"מ ( ,) Sapiens Technologiesחברה בת של סאפיינס בינ"ל.
אחריות על פיתוח המוצרים ,תמיכה בינ"ל וארגון הלקוחות .השתתפות בהנהלה בהנפקה ב.NASDAQ-
0990 – 0911
מפקד יחידת המחשב של חיל האויר (יחדה  ,)780אלוף-משנה.
פיקוד-ניהול יחידת מחשב של  050איש בטכנולוגיות המתקדמות ,אחריות על מערכות המידע של חיל
האויר.
0911 – 0911
תפקידים שונים במערך מערכות המידע ובמערך המערכות המבצעיות של חיל האויר ,ניהול קבוצות פיתוח
ופרוייקטים.
שהות  4שנים בארה"ב כאחראי תוכנה בפרוייקט פיתוח המכ"מים המבצעיים של חיל האויר בחברות
.General Electric ,Hughes Aircrafts
0992 – 0912
שירות בחיל האויר כנווט מוביל במטוסי קרב ,במלחמות ובאימונים.
פטנטים
Continuous non-interfering health monitoring and alert system.
Inventor: Yoram Romem, 2009.
Independent non-interfering wearable health monitoring and alert system.
Inventor: Yoram Romem, 2011.

פרסים ואותות הצטיינות
פרס איל"א :פיתוח מערכת המומחה המצטיינת7788 ,
פרס מפקד חיל האויר :פיתוח מערכת מחשוב מצטיינת7788 ,
צל"ש רמטכ"ל :עבור "תושיה ,קור רוח ודבקות במשימה" בפעולה מבצעית בטיסה.7717 ,

פעילות חברתית
ייזום וניהול בהתנדבות פעילות לעידוד צעירים ערביים ודרוזים להשתתף בהיי-טק הישראלי ,במסגרת
 – GEWשבוע היזמות הבינלאומי.7070 – 7077 ,

אישי
נולד בשנת  .7750נשוי ,שני ילדים ,ארבעה נכדים .מתגורר בהרצליה.
קשר:
טל011-5404547 .
נייד 057-0744400
פקס 07-7550575
דוא"ל yoram@yoramos.com

