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  קדימה
  

  : תמצית         
 מאמן אישי ועסקי  בכיר.  מאמן לתעסוקה וקידום קריירה. •

 במודל ייחודי של ה "המאסטרמיינד" .  בקהילה מפתח ומנחה קבוצות רבות  •

  בארץ ובעולם. חברתיות/יזמיות תומפתח ומנחה תכני •

  .בקידום פרויקטיםניסיון רב בפיתוח עסקי  •

ככלי לבניית שינוי חברתי,  -Storytelling –מתמחה בשימוש ולימוד את כוחו של סיפור  •
 . מטרותניהולי, שווקי, ובניית חזון של שיתוף פעולה לקידום 

  בעל רקע וידע רב בלווי אישי לתהליכי שינוי בעבודה ובחיים בקרב אוכלוסיות מגוונות. •
  
  

  : השכלה           
  
  

• 1989 - MBA  במנהל עסקים בינלאומיים -  ,Thunderbird School of International 
Management Arizona  ,USA 

• 1980 - BA -  ,במדעי החקלאותUniversity of Arizona ,USA 
  
  

  כשרותקורסים וה
  

   - NGO Catalyst Grant writing Course קורס בכתיבת מענקים - 2018 •
  ., מדרשת אורנים'קהילה של ערבות (ליווי רוחני בקהילה)'קורס  - 2015 •
 קורס מספרי סיפורים, מרכז גולם למספרי סיפורים. - 2011 •
 תעודת מאמן בכיר, לשכת המאמנים בישראל. - 2010 •
 Coachmeמכללת  ,הכשרה למאמנים, אימון בקבוצותתכנית  - 2004 •
 תעודה בניהול משאבי אנוש, אוניברסיטת בר אילן, המרכז להשתלמויות.  -  1999 •

  
 
  

  :ניסיון תעסוקתי
  

   -קטים חברתיים ועסקייםניות ופרויכמפתח תו נחה, ממאמן אישי ועסקי  בכיר   - 2004

ואנשים בתהליכי ים קטנים, יזמים, מנהלים עסק 500 -מאמן לתעסוקה וקידום קריירה, למעלה מ •
  שינוי.

 חיזוק מתמודדים עם מגבלה נפשית בקהילה. -מאמן עסקי בפרויקט 'מעוף' של "אנוש" •
מפתח ומנחה קבוצות רבות לבעלי עסקים ומנהלים במודל ייחודי של המאסטרמיינד להפריה  •

 ת מאות אנשים לאורך השנים.הדדית וצמיחה ניהולית ואישית. הדרכה למאמנים ויועצים והנחיי
 " למיקוד מהיר של יזמים ועסקים קטנים. Get Goמפתח ומנחה תכנית " •
 Ethiopian Business)ייזום והנחיית קבוצות ייעודיות לבעלי עסקים יוצאי אתיופיה בישראל  •

Success Group .( 
 ברתי, ניהולי ושיווקי. ככלי ליצירת שינוי ח - Storytelling - מומחה בשימוש ולימוד כוחו של סיפור •
 Purpose-drivenעוסק בכתיבה של "הסיפור הערכי" למיזמים, ארגונים ופרויקטים מכווני מטרה  

organizations .  
  

תרבותית בעולם הניהולי והעסקי בעולם" -מרצה במכללות, חוגים וסדנאות שונות על "תקשורת בין •
 ).ההרצאות(בין יתר 

 .2015מפתח ומנחה סדנאות אימון והעצמה בהתנדבות באוגנדה, אפריקה, מאי  •
  

  
  
  
  



  
  
  
  

  שווק\פיתוח עסקי\ניסיון תעסוקתי בניהול
  
  

  מיליון ממשקיע פרטי. $3גיוס  מנהל פיתוח עסקי בתחום הביוטכנולוגיה. -מדג'ני'קס בע"מ    - 2002-2003
  

גיוס כספים,  מנהל פיתוח עסקי בתחום מוצרים רפואיים בטכנולוגיה מתקדמת. –אורסנס בע"מ  - 1998-2002
  יצירת וועדת יועצים רפואיים בינלאומיים, יצירת שיתופי פעולה בעולם.

  
יצירת הסכמי שיתוף פעולה  תוכנה.-פסיפיק, מערכות חומרה-מנהל אזור אסיה -קום בע"מסופר - 1995-1997

  לתחרות במכרזים לאומיים.
  

תמיכה לגיוס כספים ותכנון עסקי  חברות הזנק ופרויקטים של מחקר ופיתוח. -יועץ שיווק עצמאי - 1993-1995
  לחברות בחממה טכנולוגית.

  
  מנהל שווק לפיתוח המחקר וקשרי תעשייה ומשקיעים. - חברת יישום של האוני' העברית - 1990-1993

  הסכמים מול גופי השקעה שונים.גיוס כספים לידע  ופטנטים של חוקרי האוניברסיטה, יצירת 
  

  מתכות. - רכז מחקר שווקים חברת סחר אמריקאית - 1988-1990
  
  
  
  
  

 -שרות מקוצר לעולים חדשים -מדריך חקלאי במדרשה החקלאית של הנח"ל -1983-1981   -שירות צבאי
  מש"ק שלישות.

  
   

 שליטה -יפנית, סינית, ספרדית, ערבית, יידיש  ברמת שפת אם |   -עבריתשפת אם  |   -אנגלית: שפות                 
 חלקית.

  
                

  
  שונות

  
לימוד "אייקידו"  לימוד שפות ותרבות.הדרכה, בהן עסקתי ב ,שהיתי במזרח הרחוק כחמש שנים •

 עד חגורה שחורה ביפן.
ונד", תל מ- "מאסטרמיינד בקהילהבהתנדבות: עמותת "ידיד", סטודנטים אתיופיים, והנחייה אימון  •

 ם שונים.יפרויקטים חברתי
 שנים. 12חבר לשכת המאמנים בישראל מעל  •
בהתנדבות קבוצה של יהודים וערבים בשרון ובמשולש למטרות היכרות תרבותית ויצירת קשרי ידידות מנחה  •

 . ושכנות טובה
  ריקה.לקידום חדשנות לשיפור חיי תושבי יבשת אפ -Pears Innovation Africaיועץ בהתנדבות לתחרת  •


