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ד"ר רועי שלם – קורות חיים וניסיון מקצועי
השכלה
2010
2007
2002
1998

אוניברסיטת תל-אביב
Northwestern University
אוניברסיטת תל-אביב
אוניברסיטת תל-אביב

) PhDדוקטורט( בכלכלה
Fulbright Visiting Scholar
 MAבכלכלה בהצטיינות ,בהתמחות של כלכלה פיננסית
 BAבכלכלה וניהול בהצטיינות

ניסיון מקצועי באקדמיה
] - 2014כעת[

מנהל משותף של פורום הגבלים עסקיים ורגולציה באוניברסיטת תל-אביב.

][2014 - 2010

מרצה בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת תל-אביב לתלמידי תואר שני
במסלול ה MBA -בקורסים ארגון תעשייתי והסדרי חוב.

][2014 - 2012

מרצה בקורס מדיניות מיקרו-כלכלית לתלמידי תואר ראשון בכלכלה באוניברסיטת
תל-אביב ובמרכז הבינתחומי בהרצליה.

][2014 - 2013

מרצה בקורסים כלכלת ביטוח ומימון חברות לתואר שני בכלכלה במכללה למנהל.

][2011 - 2011

מרצה בקורס סוגיות בכלכלה יישומית בבית הספר לכלכלה באוניברסיטת תל-אביב.

][2009 - 2006

עוזר מחקר לפרופ' יוסי שפיגל ופרופ' קונרד שטהל.

][2007 - 2002

עוזר הוראה בבית הספר למנהל עסקים ובית הספר לכלכלה באוניברסיטת תל-אביב
במגוון קורסים :תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ,תיאוריה מיקרו כלכלית,
חשבונאות לכלכלנים ,נושאים בכלכלת ישראל ,ניהול פיננסי מתקדם.

][2000

עוזר הוראה בקורס תפעול הייצור )תפ"י( במכללה האקדמית תל-אביב יפו.

ניסיון מקצועי נוסף
] - 2012כעת[ שותף מייסד בחברת נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני בע"מ ,המספקת מענה מקיף
לבעיות מורכבות הדורשות מגוון רב-תחומי של מומחיות בתחומים כלכלה ,מימון
וחשבונאות.
•
•
•
•
•
][2012 - 2009

ניתוח כלכלי של היבטי תחרות ורגולציה.
חוות דעת כלכליות להליכים משפטיים.
הערכות שווי חברות ,נגזרים ומכשירים פיננסיים מורכבים ,לרבות שווי הוגן של
חוב.
ניהול סיכונים לחברות ובפרוייקטים ותיקוף מודלים עבור מוסדות בנקאים.
יישומים של פתרונות מתחום תורת המשחקים ,לרבות ניתוח מכרזים.

במשך  3.5שנים מנהל ) (Managerבחברת גיזה זינגר אבן לייעוץ כלכלי ומימוני .מנהל
צוות כלכלנים .ראש תחום כלכלה יישומית ,כולל אחריות על נושאי ההגבלים
העסקיים והרגולציה ,וכתיבת חוות דעת מומחה שהוגשו לבית המשפט )לרבות מתן
עדות בבית המשפט( .חוות דעת כלכליות לדוחות כספיים של חברות ציבוריות
ואחרות.

] [2005 - 2000קצין מטה במדור ניתוחים כלכליים ושכר במחלקת תקציבים ובקרה באגף
הטכנולוגיה והלוגיסטיקה )אט"ל( במטה הכללי של צה"ל .התפקיד כלל ניהול תקציב
השכר באט"ל ,בהיקף של מיליארדי שקלים בשנה; ניתוחים כלכליים חוצי ארגון;
הנחיה וביקורת על כלל הניתוחים הכלכליים של כלכלני אט"ל; ופיתוח של תוכנות
שונות בתחום ניהול תקציב .בוגר בה"ד ) 1בית הספר לקצינים( .צל"ש אלוף.
][2000 - 1999
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