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The Interdisciplinary Center Herzliya
The Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya pays tribute to

ZIV AVIRAM
Ziv Aviram is one of Israel’s most esteemed managers, a status he achieved thanks to a
series of managerial successes in leading faltering companies to recovery and prosperity. In
recent years, he and his partner, Prof. Amnon Shashua, have developed and directed one
of Israel's most successful and fascinating companies - Mobileye, which is revolutionizing
vehicle safety and was recently sold to Intel International in the biggest business transaction
in the history of the Israeli economy.
Ziv Aviram managed three of Israel's leading retail chains, serving as CEO of the Gali
retail chain, manager of Keter Publishing House and manager of Attrakzia. In all three cases
he entered the position after the companies had suffered losses and managed to reorganize
them, leading them to a new and profitable path.
Since 1999, Ziv Aviram has served as founding partner, president and CEO of Mobileye.
Through the development of revolutionary technology, Mobileye stands at the forefront
of the efforts to prevent motor vehicle accidents and is a leading actor in the international
realm of autonomous vehicles. In August 2014, Mobileye was listed on the New York
Stock Exchange after raising over a billion dollars, becoming the biggest Israeli Initial
Public Offering in history.
Mobileye recently set a new record when Intel, the American chip giant, announced
it was acquiring Mobileye for $15.3 billion in the largest sales deal in Israel's history. The
uniqueness of the deal derives from the fact that even after the transaction, Mobileye
continues to operate from within Israel, in Jerusalem, becoming the world's largest center
for autonomous vehicles.
In addition to activities at Mobileye, Ziv Aviram and Prof. Shashua also founded
OrCam in 2010, for blind and visually impaired persons. Recently, the company launched
the field's most advanced product in the world, providing aid in vision through a smart
camera located on the eyeglasses' frame. The device is based on advanced image processing
abilities, is able to read printed text in real time and identify different objects and faces.
In recognition of his personal example as a successful manager and leader of companies
in the private sector; for his contribution to the advancement of road safety through
the innovative technology of Mobileye; for his assistance in positioning the State of
Israel and Jerusalem at the cutting edge of the high-tech world, Mr. Ziv Aviram is
hereby named an

Honorary Fellow
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Prof. Uriel Reichman
President and Founder
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המרכז הבינתחומי הרצליה חולק כבוד ל־

זיו אבירם
 מעמד אליו הגיע בזכות סדרה של הצלחות,זיו אבירם הוא אחד המנהלים המוערכים במשק הישראלי
, פיתח והוביל יחד עם שותפו, בשנים האחרונות. בהן הוביל חברות בקשיים אל התאוששות ושגשוג,ניהוליות
 שיצרה מהפכה בעולם, מובילאיי, את אחת החברות הישראליות המרתקות והמצליחות,פרופ' אמנון שעשוע
. בעסקה הגדולה ביותר בתולדות המשק הישראלי,בטיחות כלי הרכב ונמכרה לאחרונה לאינטל העולמית
 ניהל את רשת כתר, הוא שימש מנכ"ל רשת גלי.זיו ניהל שלוש מהרשתות הקמעוניות המובילות בישראל
 נכנס כמנהל כאשר החברות סבלו מהפסדים, בשלושת המקרים."ספרים ועמד בראש אתר הנופש "אטרקציה
.והצליח לבצע בהן ארגון מחדש ולהוציא אותן לדרך חדשה ורווחית
 מובילאיי נמצאת בחזית. נשיא ומנכ״ל חברת מובילאיי, מכהן זיו אבירם כמייסד שותף,1999 החל משנת
 והינה שחקן מוביל כיום בהובלת העולם,המלחמה בתאונות הדרכים בזכות הטכנולוגיה המהפכנית שפיתחה
, הונפקה מובילאיי בבורסת ניו יורק לאחר שגייסה מעל למיליארד דולר,2014  באוגוסט.לנהיגה אוטונומית
.והייתה להנפקה הישראלית הגדולה ביותר בכל הזמנים
 שברה שיא נוסף כאשר ענקית השבבים האמריקאית אינטל הודיעה כי היא רוכשת את מובילאיי,לאחרונה
 שגם לאחר, העסקה ייחודית בכך. בעסקת המכירה הגדולה בתולדות מדינת ישראל, מיליארד דולר15.3 תמורת
. ותהפוך למרכז הגדול ביותר לרכב אוטונומי בעולם, בירושלים, מובילאיי תפעל מתוך ישראל,הרכישה
 במטרה, אורקם: הקימו זיו אבירם ופרופ' שעשוע את חברתם השניה, לצד הפעילות במובילאיי,2010 בשנת
 המספק, לאחרונה השיקה אורקם את המוצר המתקדם מסוגו בעולם.לתת מענה לאנשים בעלי מוגבלות ראייה
 המבוסס על יכולות, המכשיר.סיוע בראייה על ידי שימוש במצלמה זעירה היושבת על גבי זרוע המשקפיים
. לזהות מוצרים שונים ולזהות פרצופים, מסוגל לקרוא טקסט מודפס בזמן אמת,עיבוד והבנת תמונה מתקדמות
 כמנהל מצליח ומנהיג של חברות במגזר הפרטי; על תרומתו לקידום הבטיחות,בזכות הדוגמה האישית שלו
בדרכים באמצעות הטכנולוגיה החדשנית של מובילאיי; על סיועו להצבתן של מדינת ישראל ושל ירושלים
 מוענק בזאת למר זיו אבירם תואר,בחוד החנית של עולם ההייטק
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