
Dovi Frances is a financial services entrepreneur and
the Founding Partner of Group 11, a venture capital
firm based in Los Angeles, California. Over the course
of his career, Frances has invested over $550 million
in some of Silicon Valley’s most prominent and
disruptive financial technology companies, including
Tipalti, TripActions, Next Insurance, Papaya Global,
HomeLight, Sunbit, Masterschool, EquityBee, Venn,
and Lili to name a few.

Prior to launching Group 11 in 2012, Frances worked
for nearly a decade in the financial services industry;
having managed an independent financial advisory
firm, as well as having served as Vice President at
Deutsche Bank AG Private Bank (NYSE: DB).

Frances currently serves on the Board of Tipalti,
HomeLight, Papaya Global, Sunbit, EquityBee, Lili,
Venn, Masterschool, Sorbet, SMBX, Healthee, and
Fintastic. He is also an Advisor to TripActions, a
member of the Advisory Council of Leumi Bank U.S.,
and serves on the Steering Committee of the Israel
Collaboration Network (ICON).

Frances earned an MBA from UCLA Anderson School
of Business and a BA in Management and Psychology
from Ben-Gurion University.
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דובי פרנסס הוא השותף המייסד של Group 11, קרן הון סיכון
הממוקמת בלוס אנג'לס, קליפורניה. במהלך הקריירה שלו,

פרנסס השקיע למעלה מ-550 מיליון דולר בחברות טכנולוגיה
פיננסיות פורצות דרך מן הבולטות ביותר בעמק הסיליקון, לרבות

Tipalti, TripActions, Next Insurance, Papaya Global
HomeLight, Sunbit, Masterschool, EquityBee, Venn, Lili ועוד.

 
טרם הקמת Group 11 בשנת 2012, פרנסס עבד במשך כעשור

בתעשיית השירותים הפיננסיים; פרנסס ניהל חברת ייעוץ פיננסי,
 .Deutsche Bank AG Private Bank -וכן כיהן כסגן נשיא ב

 
Tipalti, פרנסס מכהן כיום בדירקטוריונים של החברות

HomeLight, Papaya Global, Sunbit, EquityBee, Lili, Venn,
Masterschool, Sorbet, SMBX, Healthee ו-Fintastic. הוא גם יועץ

ל-TripActions, חבר בוועדה המייעצת של בנק לאומי ארה"ב,
Israel Collaboration Network --וחבר בוועדת ההיגוי של ה

.ICON
 

פרנסס הינו בוגר תואר שני במנהל עסקים (MBA) מבית הספר
UCLA Anderson School of Management למנהל עסקים של

ובוגר תואר ראשון (BA) בניהול ופסיכולוגיה מאוניברסיטת
בן-גוריון.
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