
 YORAM IZSAK – TRANSLATION/EDITING                                      עריכה  /תרגום  -יורם איזק 
Phone:   972-52-3638877  
E-mail   yoramizak@gmail.com  
Languages:   אנגלית/עבריתHebrew/English                                                          
Services offered: 
(25 years of practice)     

Translation,  proofing,  on-site document review,       
technical writing & editing    

FIELDS OF EXPERTISE:                           SAMPLE SUBJECTS:  
 Information technology, cyber  , סייבר            טכנולוגית מידע Communication                   תקשורת

  Press releases                                            הודעות לתקשורת
   Corporate communication                          תקשורת אירגונית

   Publications, catalogs, brochures  פרסומים, קטלוגים, חוברות 
                                      Credit, credit cardsיאשראי, כרטיסי אשרא   Commerce                              מסחר

Import-export, defense export                  ביטחוני,יצוא                                                                    יבוא יצוא 
Shipping/forwarding/customs                      הובלה/עמילות/מכס                    
Marketing & sales                                                   שיווק ומכירות                                   
Advertising                                                                              פרסום 

   Accounting & auditsהנהלת חשבונות וביקורת                          Financial                                פיננסי
                   Taxation, FATCA, supervisionמיסוי, פטקה, פיקוח     

                                                                Financial statementsיםדו"חות כספי
  Banking and banks                  בנקאות ובנקים                       

  Hedging/risk managementסיכונים                         גידור/ניהול
                                Fund raising, prospectus ף  תשקיגיוס כספים, 

 Securities/debentures                                 מניות/אגרות חוב
        Stock exchange, options trading     בורסה, מסחר באופציות

    Investment analysis                                       ניתוח השקעות
    Business plan                                                  תכנית עסקית Corporate/Business      חברות/עסקים

  Due diligence                                                 בדיקת נאותות
  Management reports                                      הנהלה דו"חות

  Human resources                                              משאבי אנוש
             CAP tables and option plan   הון ותכנית אופציות תטבלאו

  Procedures and policy                                   נוהלים ומדיניות
  Resolutions, protocols                           החלטות, פרוטוקולים

    Government, authorities                              ממשלה, רשויות
    Patents (technical)                                         פטנטים (טכני)             Intellectual propertyקניין רוחני 

  Trademark,  copyrights                    סימן מסחר, זכויות יוצרים
    Non-disclosure agreements                             סודיותהסכמי 

        Production and procurement processes     תהליכי רכש וייצור  Technical/Engineering     טכני/הנדסי 
 Statement of workתכולת עבודה                                           
                                                               Design reviews  סקרי תיכון 
  Specifications, technical documentation  מפרטים, תיעוד טכני 
  Testing, standards                                         בדיקות, תקנים 
  Safety & security                                          בטיחות וביטחון 
  Tenders & bids                                                        מכרזים 
    User manuals, warranty , אחריות               הוראות למשתמש 

  Real estate appraisal                                   שמאות מקרקעין  Construction/Real estateבניה/נדל"ן  
  Property sale/leasing                               נכסים מכר/שכירות 
  Planning, building permits                           בניה יתכנון, רישו 
 Contractors, construction, בניה                                קבלנים 
  Feasibility study                                               התכנות סקר 

 Legal, insurance       ח    ומשפטי, ביט
  

    Contracts/agreements                                  חוזים/הסכמים 
  Court papers                                                 מסמכי בית דין 
  Insurance                                                                  ביטוח 

 Documents & certificates                            מסמכים ואישורים
  :ACADEMIC EDUCATION                                                                                       :השכלה

Columbia University, New York: M.S Industrial Engineering & Operations Research 
Ben Gurion University, Israel: B.S Mechanical Engineering 
Tel Aviv University, Israel: Intellectual property  
Technion, Israel: Real Estate Appraisal 
Petroleum & Energy Inst., Israel Oil Economics 

 


