חוברת מרצים-
תכנית פרקטיקום

רשת "אל-הנכס" נוסדה בשנת  1995ועוסקת בענף התיווך במקרקעין ובשיווק נדל"ן ,על כל סוגיו השונים.
לרשת זכיינים בפריסה ארצית ,מקצועיים ונאמנים לרשת ולשיטות העבודה שלה .ברשת כיום עוסקים
עשרות סוכני נדל"ן מקצוענים ומורשים אשר עברו הכשרה מקצועית מקיפה ומלאה במרכז להכשרה
מקצועית של הרשת.
המרכז להכשרה מקצועית "אל-הנכס" חרט על דגלו ערכים של אמינות ,איכות ,מקצועיות ומתן שירות
ענייני ,יעיל ומקצועי ללקוח .במרכז פותחו שיטות עבודה מתקדמות ויעילות להכשרת סוכני נדל"ן
מקצועיים ובעלי תודעת שירות הגבוהה בשוק התיווך במקרקעין בישראל ולהכשרת לקוחות
בתחום השקעות הנדל"ן.
בעקבות ההצלחה המשגשגת בתחום הלימודים והתעסוקה ,כיום מועברים במרכז ההכשרה קורסים
מקצועיים גם בעולם העסקים וביניהם זכיינות ופתיחת עסק ותכנית פרקטיקום.
מטרת המרכז הינה להוביל לרווחיות ,צמיחה ושגשוג כלכלי ועסקי כאחד של התלמידים ,זאת באמצעות
מתן כלים יישומיים לימוד ופיתוח חשיבה עסקית ,מקצועית ואסטרטגית והכל באופן ענייני ומהנה.
תפיסת העולם המנחה אותנו היא שהמורים המלמדים יהיו מעולים! מומחים בתחומם ובעלי ניסיון!
ועל המורה להעביר את החומר בצורה מעניינת ומהנה ,מלאת דוגמאות והמחשות ,באופן שבו התלמידים
יבינו ויפנימו את החומר הנלמד ולתת להם את הכלים ליישם את הכללים הנלמדים בשטח ,זאת לצורך
יצירת אמינות ובידול מקצועי אצל הלקוחות

אלפי בוגרים מרוצים לא טועים!

כל זאת ועוד הובילו את רשת "אל-הנכס" להיות הרשת המקצועית ,המתקדמת והצומחת
ביותר בתחומה בשוק התיווך במקרקעין הישראלי ובתחום הלימודים.
המרכז להכשרה מקצועית מזמין אותך לפתוח דלת לעתיד חדש חזק יותר ,איכותי יותר,
ומקצועי יותר יחד עם משפחת "אל-הנכס" בישראל.

המרכז להכשרה מקצועית מזמין אותך לפתוח דלת לעתיד חדש חזק יותר,
איכותי יותר ,ומקצועי יותר יחד עם משפחת "אל-הנכס" בישראל.

נעים להכיר

נבחרת המרצים והמאמנים
של "תכנית פרקטיקום".

דני נוה
דני נוה בוגר משפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ועו"ד
בהכשרתו.
בעל כ 30-שנות ניסיון בתפקידי מפתח הן במערכת הציבורית-
ממשלתית והן במגזר העסקי ובעל ידע נרחב בתחומי ממשל ,השקעות,
ביטוח ופיננסים.
במסגרת פעולותיו העסקיות:
מייסד ושותף -מנהל של אגית -קבוצת קרנות הון סיכון המתמחות
בתחום הטכנולוגיות הרפואיות ,תוך השגת השקעות והסכמי שיתוף
פעולה בינלאומיים להשקעות ב 27-חברות חדשניות בתחומי הבריאות.
שימש  7שנים כיו"ר דירקטוריון כלל החזקות עסקי ביטוח וחברת הבת
שלה כלל ביטוח ופיננסים ,המנהלת כ 200-מיליארד שקל של נכסים
פיננסים .במסגרת תפקידו צבר ניסיון רב בהובלת עבודת הדירקטוריון
וועדותיו ,ניהול סוגיות רגולטוריות מורכבות ,הובלת האסטרטגיה
העסקית ופיקוח על הנהלת החברה.
בנוסף ,שימש כדירקטור בעוד מספר חברות ציבוריות וכן כיו״ר
דירקטוריון של קאן פרמצבטיקה (בטאר) חברה מובילה בתחום
הקנאביס הרפואי.
כמו כן הינו יזם ויו"ר של שורטק השקעות ,שותפות מו״פ הנסחרת
בבורסה בת״א ,להשקעות בתחומי האינשורטק והפינטק.
"בזירה הציבורית":
כיהן  5שנים כשר ,במסגרת תפקידו כשר הבריאות הוביל את יציאת
מערכת הבריאות ממשבר כלכלי קשה ,הצליח למנוע סגירת בתי חולים
וחיזק את המשאבים העומדים לרשות המערכת תוך הובלת מספר
רפורמות חשובות .בנוסף ,כיהן כמזכיר הממשלה האחראי על עבודת
מליאת הממשלה וועדותיה ,עמד בראש צוות המו"מ עם הפלשתינים
והיה שותף להשגת שני הסכמים מדיניים .בנוסף כיהן  8שנים כחבר
כנסת .קודם לכן שירת כיועץ של שר החוץ והביטחון.

צבי סטפק
בוגר היסטוריה כללית ויהודית ותואר  ,M.B.Aשניהם מאוניברסיטת
תל אביב .ראשית הקריירה שלו הייתה בהוראה – הכנת אלפי תלמידים
לבחינות הבגרות בהיסטוריה.
בשנת  1979הקים יחד עם שותפו ,שלמה סימנובסקי ,את בית
ההשקעות מיטב ושימש כמנכ"ל וכמנהל ההשקעות הראשי עד
לשנת  .2007בית ההשקעות צמח הן אורגנית והן באמצעות רכישות
ומיזוגים .ב 2013-הושלם המיזוג בין מיטב לבין דש ,ומאז מיטב הפכה
מחברה פרטית לחברה ציבורית ,מיטב דש ,שמניותיה נסחרות בבורסה
בתל אביב.
צבי משמש כיום כיו"ר בית ההשקעות מיטב דש שכולל כמה חברות
בנות :ניהול תיקי השקעות ,ניהול קרנות נאמנות ,ניהול קופות גמל,
קרנות השתלמות וקרנות פנסיה .מיטב דש הוא בית ההשקעות השני
בגודלו בישראל ,מעסיק כ 1,000-עובדים ,מנהל כ 160-מיליארד ₪
עבור יותר ממיליון לקוחות.
צבי הוא מזה שנים פרשן בכיר לשוק ההון עם מאות ראיונות מאחוריו,
ואלפי כתבות בעיתונות העסקית והכלכלית .כמו כן ,שימש כיו"ר
איגוד החברות הציבוריות.
מחוץ לפעילויותיו בבית ההשקעות ,צבי הוא חבר בחבר הנאמנים
של אוניברסיטת ת"א ,חבר הוועד המנהל של אגודת ידידי מד"א ויו"ר
הארגון "קפיטליזם קשוב ישראל" (חברה לתועלת הציבור) ,ארגון
הפועל לשינוי אופן ההתנהלות של המגזר העסקי בישראל באופן
המיטיב עם כל.

פנינה קרן
יועצת אירגונית לארגונים ,ממלאת תפקיד דירקטורית בחברה
לתועלת הציבור.
פנינה כיהנה מעל  10שנים בתפקידים בכירים בתחום משאבי אנוש,
בארגונים גדולים ומורכבים ,האחרון שבהם כמנהלת חטיבת משאבי
אנוש וכל תחומי המנהל בבנק ישראל.
במסגרת תפקידיה ,ביצעה מהלכים של קידום תחום משאבי אנוש
בארגונים בהם עבדה והביאה אותם לקדמת החדשנות ,ביצעה
טרנספורמציות אירגוניות ,הרצתה בנושאים מקצועיים בארץ ובחו"ל.
נחשבת למקצוענית ומומחית בתחום משאבי אנוש.
כיום ,משלבת במסגרת הייעוץ שהיא עושה פרקטיקות עם ידע
ביעוץ אירגוני אותו קיבלה בהסמכה שלה לייעוץ אירגוני מעבר לשני
התארים שסיימה.

ערן זיני
ערן זיני ,מנכ"ל בורסת היהלומים ,בעל ניסיון מקצועי רב בניהול
בעולם העסקי ובמגזר הציבורי.
בעברו שימש כעוזר פרלמנטי לח"כ (אלוף במיל ).דני יתום ,ראש
המוסד לשעבר ,וכן כיועץ בכיר לענייני ממשלה וכנסת לשר
המשפטים פרופ' דניאל פרידמן .בנוסף ,בעל ניסיון מחברת ההייטק
הגלובלית  -Better Placeלקידום מכוניות חשמליות ,מנכ"ל
החברה הממשלתית  -המשקם ועד למינויו לתפקיד מנכ"ל בורסת
היהלומים.
לערן תואר הראשון ביחסים בין לאומיים ומדע המדינה באוניברסיטה
העברית בירושלים ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות בניהול
בין לאומי.
ערן זיני חבר בנשיאות הארגונים העסקיים ,חבר בלהב ,חבר לשעבר
בהתאחדות התעשיינים וחבר בפורום המייעץ לבית הספר למנהל
עסקים באוניברסיטת בר אילן.

אורן אלטמן
בעל תואר ראשון  B.Aבניהול ואירוחRobert Gordon ,
 Aberdeen University UKוהשתתף בהשתלמויות מנכ"לים,
רשתות גולדן טוליפ ואינטרקונטיננטל .כמו כן ,למד לימודי
תעודה במלונאות ,בביה"ס המרכזי למלונאות 'תדמור' הרצליה
וב Cornel University Ithaca New York -ונכח בעשרות
השתלמויות מקצועיות פנים ארגוניות שהועברו ע"י מיטב
המרצים בארץ ומחו"ל.
בעל ניסיון עשיר בתפקידי ניהול בכירים בענף המלונאות -
ענף הנשען על מוניטין ותחזוקתו ,מתן תמורה גבוהה ללקוחות,
טיפול באתגרים ומשברים ,ניהול תקציבי עתק לרווחת בעלים,
לקוחות וחברי צוות.
במסגרת תפקידיו ,אורן כיהן כמנכ"ל בשלל מלונות בישראל
וביניהם מלון פונדק רמון-ישרוטל ,קראון פלאזה ים המלח-
אפריקה ישראל תיירות ונופש ,מלון נירוונה ,לאונרדו ומרידיאן
מרשת מלונות פתאל ,תיירות אלמוג ,והקים וניהל את מלונות ארץ
צאלים וארץ דפנה .אורן ניהל אלפי עובדים .המלונות בניהולו
מנו מאות חדרים והיקפי הכנסות שנאמדו במאות מיליונים וכן
מתמחה בהקמה וניהול של בתי מלון ובעל ניסיון מוכח בהובלת
מלונות לרווחיות.
כמו כן ,אורן הינו יועץ תיירות מוסמך במשרד התיירות ומשרד
הכלכלה והתעשייה וכיום מייעץ לגופים וחברות במשק.

חיים הרן

.M.B.A

מרצה ויועץ בתחומי ניהול ,תפעול שיווק ומכירות לחברות וארגונים.
יועץ ומלווה עסקי לחברות ,עסקים ,סטארט אפים ויזמים.
עבד כשכיר במשרות בכירות בתחומי שיווק ומכירות בחברות
מתחומי :פארמה ,קמעונאות ,מסחר ושירותים בחברות כמו דקסון –
"דקסמול" -מנהל חטיבת מכירות תרופות ללא מרשם ,כיתן  -ליווי'ס
ג'ינס ,נירלט ,חוסם שריונית.
מומחה בתחומי ניהול מערכי שיווק ומכירות ,גיוס ,הכשרה ,הדרכה,
ניהול והנעת צוותי מכירות ,תעמולה ,שרות לקוחות ,הכנה ותפעול
של מבצעי מכירות מורכבים ,מערכת הפצה וטלמרקטינג .הטמעת
מערכות מידע ,ניהול רכש ומלאי ,הכנת תכניות עסקיות ושיווקיות,
פיתוח עסקי ,ניהול לקוחות אסטרטגיים בשוק פרטי ,מוסדי ,רשתות
פארם ,קמעונאות ומזון.
במסגרת תפקידו מרצה "בתפנית" ביה"ס לניהול ופיננסים של
האוניברסיטה הפתוחה ,הסתדרות רופאים ישראל ,אוניברסיטת
בר-אילן( ,לימודי חוץ) .קרן שמש ,סניפי מעוף בכל הארץ ,מכללות
עובדי מדינה גמול השתלמות ,יועץ ,מרצה וחונך מורשה תמ"ת
ומרמנת ,הרצאות לעסקים ,ארגונים וחברות.
בין לקוחותיו :חברת כ.צ.ט ,חברת ארטא ,חברת פלוריש ,קופ"ח מכבי-
 ,careכרמל שטיחים ופרקטים ,את  -רשת חנויות הלבשה תחתונה
לנשים ,עמותת חיים בפלוס ,חברת  , .O.R.Sרשת בתי מרקחת
שר"ם ,מרכז רפואי לכירורגיה פלאסטית ,מרכז לרפואה אסתטית,
רשת סוכנויות נדל"ן "אל -הנכס" .חנויות ,קליניקות ועסקים בתחומי:
אופטיקה ,שעונים ,תכשיטים ,מזון ,יין ואלכוהול ,מחשבים ,ביטוח,
תיירות ונסיעות ,כושר.

מיכל סמילה
מיכל הינה בעלת תואר  M.B.Aעם התמחות בשיווק
מאוניברסיטת בר-אילן  B.A ,עם התמחות בכלכלה מאונ'
בן-גוריון וכן לימודי  Coachingבגומא-גבים.
מיכל בעלת ניסיון עשיר בתחומי ניהול ושיווק בחברות הגדולות
במשק הישראלי ומעל עשור כיהנה בתפקידים משמעותיים
ומשפיעים בחברות כמו פלאפון ,ישראכרט ובנק מזרחי טפחות.
בין תפקידיה הנוספים כיהנה כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי
בחברת שארפלייט בתחום ה.Beauty Tech -
בין המהלכים האסטרטגים שהובילה במסגרת תפקידיה ושהייתה
שותפה להם נמנים ,תכנית ההטבות והארנק של ישראכרט,
השקת מועדון האשראי  ,Miles&Smilesמהלך  5שנות אחריות
למכשירי פלאפון ,השקת מותג  ,GINIתכנית Engagement
לקוח ,אסטרטגיית מותג  Collectionועוד.
מיכל מייעצת בתחומי שיווק ,פיתוח שירותים חדשים ,תכניות
נאמנות ומועדוני לקוחות.

שי אנגל ,רו"ח
שי אנגל ,רואה חשבון מוסמך (התמחות במשרד רו"ח  .)E&Yבעל תואר
ראשון  B.Aבכלכלה וחשבונאות ,תואר שני  M.Aבמשפטים ובוגר
קורס הכשרת דירקטורים לחברות פרטיות וציבוריות .מרצה בקורסים
פיננסיים ויועץ עסקי לחברות ומנהלים בכירים.
בעל ידע וניסיון מעל  10שנים בתפקידי מפתח בחברות גלובאליות
כחשב ,חשב קבוצה ומנהל כספים וגם אך לא רק ,שיכון ובינוי ,קו"ף
דלת  104וברינקס ישראל.
לשי יש ידע וניסיון רב בתחומים פיננסיים נרחבים כגון  :קריאה
וניתוח דוחות כספיים ,בנייה ניהול ובקרת תקציב ,ניהול ובקרה של
תזרימי המזומנים ,מימון וגיוס הון ,מו"מ מול לקוחות וספקים ,ניהול
מחלקות כספים בחברות ,הכנת דוחות מס ,בדיקת כדאיות כלכלית של
פרויקטים ,עבודה עם מנהלים בכירים ועוד.

אילן ארצי
אילן בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים,
עם התמחות במימון ,שניהם מאוניברסיטת תל אביב.
אילן בעל ניסיון עשיר שצבר במסגרת תפקידיו כנושא
משרה בכירה בשורת ארגונים ומוסדות מובילים וביניהם
ב״מיטב דש גמל ופנסיה״ כחבר דירקטוריון ,חבר בועדת
ביקורת וחבר ועדת השקעות ,חבר בדירקטוריון הבינלאומי
של ״מכון ויצמן למדע״ וחבר ועדת פטור ממכרזים ,יו״ר ועדת
כספים של אגודת ידידי מכון ויצמן בישראל ,חבר דירקטוריון
ויו״ר ועדת ביקורת ב״אלפי בנק ניהול תיקי השקעות״.
כמו כן ,הוא שותף וממייסדי ״האקדמיה הריאלית״ ,ומרצה
ב״מיכללה למינהל ,המסלול האקדמי״ ,בבית ספר לכלכלה.
לאילן ניסיון של למעלה מ 30 -שנה בשוק ההון בהן מילא שורה
רבה של תפקידים בכירים ,ביניהם מנהל ההשקעות הראשי של
״הלמן אלדובי״ ,״ביטוח ישיר״ ,״הדס ארזים״ ,מנכ״ל ״הדס ארזים
קופות גמל״ ,ניהול ו/או מתן ייעוץ בתחום ההשקעות לקרנות
הפנסיה ״מקפת״ ,״אגד״ ,״מגן״ ,״קרן עו״ד״ ועוד.
בנוסף ,במהלך השנים השתתף אילן כיועץ כלכלי או מנהל
השקעות בדירקטוריונים רבים מגוון חברות ,החל מהחברות
המובילות במשק ועד חברות פרטיות ,כמו כן תחת ניהולו בוצעו
השקעות בחברות רבות ציבוריות ופרטיות תוך צורך לקבל
החלטות ולהצביע על מינוי דירקטורים ואישור עסקאות מיוחדות.

קרן מנור,
מאמנת אישית ועסקית ,רו"ח
מאמנת אישית ועסקית ,בוגרת התכנית להכשרת מאמנים בבר אילן,
ורו"ח בעלת תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני במנהל
עסקים ,התמחות בניהול פיננסי ,מאוניברסיטת תל אביב.
מתמחה באימון קריירה ובאימון בעלי עסקים להצלחה ולפריצת דרך.
מסייעת במיקוד השאיפות המקצועיות והעסקיות ובקבלת ההחלטות
הנכונות ,לצורך ניהול מיטבי של הקריירה כשכירים או כעצמאיים,
שרטוט "מפת דרכים" מותאמת אישית והשגת יעדים.
בעלת ניסיון ארגוני עשיר .בעשור האחרון שימשה בתפקידי ניהול
בכירים ,כמנהלת אגף החשבות בקבוצת כלמוביל וכמנהלת בכירה
במספר תפקידים בתחום הפיננסי בקבוצת שטראוס .במסגרת
תפקידים אלו ניהלה מערכי כספים בהיקף כולל של מיליארדי ש"ח
ועשרות עובדים.
בעלת ניסיון של מאות שעות אימון ,ליווי ,מתן הרצאות ,הנחיית
סדנאות ויעוץ אסטרטגי ופיננסי במגוון תחומים .חברת סגל אקדמי
לשעבר באוניברסיטאות תל אביב ובר אילן .מייסדת ומנכ"לית של
מיזם חברתי-התנדבותי בשם "משפחה על הבר" ,העוסק בהעצמה
כלכלית של משפחות.

מירב קורן
מעצבת גרפית ,בעלת ניסיון של מעל  10שנים בתחומי עיצוב
גרפי ואינפוגרפיקה ,מיתוג ,שיווק ,פרסום,
עיצוב מצגות עסקיות ,בניית אתרים ושיווק ברשתות החברתיות.
מירב מתמחה בבניית אסטרטגיה שיווקית אשר כוללת אפיון,
בניית תהליכים פרטניים ,ביצוע מחקרי עומק ,בידול ויצירת שפה
גרפית ייחודית.
בנוסף ,מירב לימדה תוכנות גרפיות במגמת עיצוב גרפי
לבגרות כיתות אומ״ץ ובניית אתרים בתכנית מצוינות למחוננים.
בין לקוחותיה נכללים ארגונים,מוסדות ועסקים מובילים
במשק וביניהם מבחר עסקים אשר נמנים על מגוון ענפים
במשק הישראלי וביניהם סוכני נדל״ן ,מסעדות ,עורכי דין,
קליניקות,קוסמטיקה ועוד ובפרט רשת סוכנויות תיווך נדל"ן
אל-הנכס ,החברה הכלכלית בר אילן ,אגף עתודות לישראל
במשרד רה״מ ,סניפים של כפר השעשועים ,עמותת עלה ועוד.

דן קריסטל.M.A ,
מומחה הדרכה ולמידה ,פיתוח הון אנושי וידע ארגוני ,בעל ניסיון של
 25שנה בתחום ניהול ופיתוח הדרכה.
במשך  22שנים שימש במערכת החינוך כמורה ,מחנך" ,מורה-מורים"
ורכז צוות מקצוע .הדריך עשרות מורים בכל הארץ בפיתוח מיומנויות
הוראה ,הנחייה ,מדידה והערכה של תכניות לימודים.
התמחה בבניית תכניות לימודים ,המותאמות לקהלים שונים.
מזה  15שנה מלווה כיועץ עצמאי לחברות ,ארגונים ועסקים קטנים
בתהליכי צמיחה ופיתוח.
תהליכים אשר במרכזם פיתוח ההון האנושי בארגון ,פיתוח יישום
וניהול תהליכי למידה והדרכה בארגונים ותהליכים לניהול הידע
הארגוני בצורה שתקדם את ההצלחה העסקית.
דן מאמין כי "האנשים הם הארגון" זו מהות הדברים ,ולא סתם "סיסמה",
והיא נכונה בכל ארגון.
המומחיות של דן היא להביא אנשים לעמוד ביעדים הארגוניים בצורה
הטובה ביותר ולחוות הצלחה אישית ומקצועית.
בנוסף ,דן גם דירקטור ומרצה מעל לעשור בתכניות של הכשרת
דירקטורים וחבר הנהלה בלשכת היועצים העסקיים והניהוליים
בישראל.

דני דניאל.M.B.A ,
דני דניאל ,מנטור נדל"ן ,בעל ידע וניסיון של מעל  20שנה
בתפקידי מפתח בחברות נדל"ן יזמיות שהקימו פרויקטים בארץ
ובחו"ל .בתפקידו האחרון כיהן כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי
בקבוצת חנן מור  -חברת נדל"ן ציבורית מובילה הבונה עשרות
אלפי יחידות דיור ושטחי מסחר .בתפקידו הקודם היה מנהל
פיתוח עסקי בקבוצת נאוסיטי וקרן פועלים נדל"ן המקימה
פרויקטים למגורים ולמסחר במזרח אירופה .כיום בעלים ומנכ"ל
מכון  DANIELלמחקרי נדל"ן המספק שירותי יעוץ ומחקר
לחברות נדל"ן יזמיות ,לרשויות ולפרטיים.
מרצה בכיר במכללות מובילות ויועץ מורשה מטעם המעוף
של משרד הכלכלה המלווה ומייעץ לעסקים בתחומי השיווק
והפיתוח העסקי.
בעל תואר שני במנהל עסקים  MBAבהצטיינות ,יזם והנחה את
סדרת תכניות הטלוויזיה "המדריך לקניית דירה" ששודרה בערוץ
 , 10כמו כן ,כותב טורים ,הגיש פינת נדל"ן ברדיו ת"א ומתראיין
כמומחה נדל"ן בתוכניות אקטואליה וחדשות ברדיו ובטלוויזיה.

גיל פינקלשטיין
בעל תואר ראשון בכלכלה ולוגיסטיקה מאוניברסיטת בר אילן
ותואר שני במנהל עסקים ושיווק מקרית אונו ובנוסף ,לימודי
יעוץ ואימון עסקי – תות תקשורת ותוצאות ועוד הכשרות רבות
נוספות בתחום.
במסגרת עיסוקו ,צבר ניסיון גם כשכיר וגם כעצמאי בחברות כמו
ויזה כאל ,אופרייט ליס והרץ ,פיזגו תעופה – בתחומי ניהול ,ניהול
פרויקטים ,שיווק ומכירות.
כיום מייעץ ומלווה חברות גדולות וקטנות ,כמו ויזה כאל ,הרץ,
ביתילי ,שקם אלקטריק ,כללית סמייל ,קבוצת קל אוטו ,איגוד
המוסכים ,רגבה ,באדג'קט ואשטרום.
וזאת על ידי :ליווי ואימון להישגים גבוהים לאנשי עסקים,
מנהלים ,קבוצות ,בעלי מכנה משותף ,יזמים ואנשים פרטיים.
השבחה ופיתוח ארגונים ,מחלקות ,אנשי שירות ,מכירות ותפעול.
מיצוי הפוטנציאל והשגת מטרות גבוהות בתחום האישי,
המקצועי והעסקי .העברת סדנאות ,הרצאות ,הדרכות ,יעוץ
וקורסים בתחום הפיתוח האישי והעסקי.
אבחונים – פנים וחוץ ארגוני ,ניתוח ואיתור פערים בין מצוי
לרצוי ,עוצמות וחסרונות ,הזדמנויות וחסמים ,קידום פתרונות,
יצירת מפה אותנטית ורחבה למצב הארגון והחלופות האפשריות
להגשמת המטרות.

דיויד סלומון
יועץ ארגוני ומומחה בניהול איכות קבלת החלטות למנהלים בסקטור
הפרטי והמוסדי .נכון לעשר השנים האחרונות דיויד מעביר הרצאות
וסדנאות בתחום ניהול איכותי וקבלת החלטות על פי שיטת PDM
שאותה פיתח עם אלי אברמוביץ וממשיך לפתח עד היום.
השיטה מבוססת על כלכלה התנהגותית ,חקר המוח ,תורת המשחקים
ואינטליגנציה רגשית.
במסגרת הגופים שרכשו את הידע ניתן למנות את כל הבנקים בישראל,
חברת אירו ישראל ,חיל האוויר הישראלי כולל מאות טייסים ומפקדים,
משרד הביטחון ופו"מ ועוד עשרות בעלי עסקים קטנים ובינוניים.
דיויד התחיל את דרכו כיועץ פנים ארגוני בחברת שח" ל ומשם עבר
כעצמאי לשרת את ענף התיירות כולל סיטונאים מובילים בענף .לאחר
מכן סיפק שירותי ייעוץ לבנק הפועלים ,הפניקס  ,סוכנות מבטח סיימון,
תמ"י יונילבר IBM ,ועוד עשרות חברות מובילות במשק הישראלי.
כמו כן ,הינו בעל תואר שני במנהל עסקים ,התנהגות ארגונית ,ובוגר
תואר ראשון בייעוץ חינוכי ופילוסופיה.
הייעוד שלו היום להעניק כלים מעשיים למנהלים ומובילים בארגונים
בתחום שיפור המיומנות החשובה ביותר לצמיחה ניהולית וארגונית
קבלת החלטות בזמן אמת.

ענבר בזק.M.B.A ,
ענבר מרצה ויועצת בתחומי מיתוג ,שיווק ושיווק דיגיטלי ,והבעלים
של משרד לפיתוח עסקי ושיווקי "דה מרקט".
בעלת תואר שני במנהל עסקים עם התמחות בשיווק ותואר ראשון
בתקשורת ופסיכולוגיה.
ענבר פעילה בזירה הציבורית-ממשלתית ואף מונתה לאחרונה
להיות חברת כנסת.
ענבר הנה בעלת ניסיון של  21שנים במשרדי פרסום
ובמחלקות שיווק של ארגונים גדולים ,כיהנה בין השאר
כסמנ"כלית שיווק בחברת טבע נאות ובנוסף מילאה שורה של
תפקידים בכירים בתחום השיווק והשיווק הדיגיטלי בחברות
ישראליות עם פעילות גלובאלית :תנובה ,טבעול ופלרם.
בין הייתה שותפה לתהליכי בניית כמה מהמותגים המוכרים
בארץ :אדום אדום ,טבע נאות וטבעול.
בנוסף מרצה ענבר באוניברסיטת חיפה ובמספר מסגרות נוספות
בתחומי השיווק והשיווק הדיגיטלי ומכהנת כיום כ CDO -
( )Chief Digital Officerשל חברת פלרם.

צביקה בזק ,רו"ח.M.B.A ,
בוגר האוניברסיטה העברית בכלכלה וחשבונאות ומוסמך הקריה
האקדמי אונו במנהל עסקים ,התמחות במיסוי מקרקעין.
ניסיון עשיר כמנהל כספים ,הובלת מערכת הכספים לצד מעורבות
בפיתוח העסקי ובהובלת תהליכים תפעוליים ,יעוץ לחברות ולמנהלים
בתחומי כספים ,השקעות ,תקציב ומשאבי אנוש.
בעל קשרים נרחבים מאד עם גופי השקעה ומימון ויזמים רבים בתחומי
נדל"ן ,אנרגיה ,תעשייה והייטק.
כותב מחקרים ואנליזות וניתוחים מעמיקים על חברות בעיקר
בורסאיות התחומי הנדל"ן וההייטק.
ניסיון רב בניית תקציבים והגדרת יעדים ,תמחור ,בדיקת נאותות
והערכת שווי ,הנחייה ובקרת הנה"ח ,חשבות השכר והרכש.

שי אנגלר
בוגר תואר שני במנהל עסקים ובעל ניסיון ניהולי עשיר בחברות
אופנה ,מוצרי צריכה ותשתיות.
בנוסף ,בעל ניסיון שיווקי וניהולי רב ,בתחומי ניהול ,מכירות,
שירות ופיתוח עסקי אשר כולל קביעת מדיניות "חוצת ארגון",
מיתוג ,קביעת אסטרטגיה ,פיתוח עסקי ,ניהול תהליכים
ארוכי טווח ותהליכים מסחריים מורכבים ,לרבות עריכת הסכמים
וניהול תהליכי משא ומתן ,הקמת מערכי שיווק מתקדמים ,מערכי
מכירות וסחר בפריסה ארצית ושינוי תפיסת השירות בארגון לרבות
הקמת מוקדי שירות ,גיבוש חזון ותכניות הדרכה .שי מאופיין בראיה
רחבה ,בעל חשיבה יזמית ומוגדר כאיש חזון.
במסגרת תפקידיו ביצע תפקידים מובילים ובין היתר ,מנכ"ל שוק
ישראל טבע נאות ובמגוון תפקידים בכירים בפזגז ותנובה .במסגרת
שירותו הצבאי שירת שי בצבא קבע ביחידות חי"ר מובחרות.

אבי אמור
אבי אמור הינו מומחה לניהול ,מערכי תפעול ופרויקטורים,
בעל ניסיון של למעלה מ 12-שנים בחברות גלובאליות במגזר
הפרטי (איקאה )Vee volunteers ,ובתפקידי מפתח במגזר
הציבורי .אבי הינו בוגר תואר ראשון במדעי המדינה ,תואר ראשון
במשפטים ותואר שני במנהל עסקים.
לאבי ניסיון רחב בתחומי הניהול והתפעול הן במגזר הציבורי
והן במגזר הפרטי .התמחותו של אבי עוסקת במיסוד ובניית
תשתיות ידע ופרקטיקה בתחום התפעול אשר כוללים בין היתר
הקמת וניהול מערכי רכש וספקים ,תכנון והקמת פרויקטים
מורכבים ,גיוס הכשרה והדרכה של כ"א ,ניהול מערכי תפעול
ואחזקה ,בניית תכניות עבודה רב שנתיות ,מעבר מתחזוקת שבר
לתחזוקה צפויה ועוד.
בעבודתו שם אבי דגש על "הורדת" התיאוריות לפרקטיקה ומתן
כלים והכוונה לניהול נכון ,חכם ותהליכי יותר.

עו"ד ,דוד בכור
עו"ד דוד בכור הינו בעל תואר ראשון במשפטים .מועסק במשרד
שלמה בכור ושות' מאז שנת  2005ומשמש כשותף מנהל של
הפירמה.
עו"ד דוד בכור שותף לתהליכי פיקוח ובקרה בחברות רבות והוא
אף משמש כנציג הארגון הארצי של חברות האבטחה בוועדת
האכיפה המשותפת עם ההסתדרות הכללית.
לעו"ד דוד בכור ניסיון רב בתחום חברות השירותים והוא מלווה
באופן שוטף חברות רבות בתחום זה כולל חברות כוח אדם וסיעוד,
ניקיון ,שמירה ואבטחה ,מלונאות ,ביטוח ,תשתיות והסעדה
מהגדולות במשק.
עו"ד דוד בכור עבר מספר רב של השתלמויות לרבות השתלמות
בדיני עבודה והשתלמות בדיני עבודה מיסוי וזכויות ,לשון עברית
ועוד.
עו"ד דוד בכור כותב באופן קבוע מאמרים בתחום דיני העבודה
למגזין האבטחה "מצודה" ,וכן לעיתונים שונים וכן מייעץ באופן
שוטף לסוכני ביטוח חברי לשכת סוכני הביטוח.

אלעזר לוין
אלעזר לוין ,79 ,כלכלן ועיתונאי .מ .א .במנהל עסקים מאוניברסיטת
תל אביב ,ובוגר קורסים לעיתונות במכונים הבריטיים .התמחה
בכתיבה כלכלית ,עיתונאית ואחרת ,ביחוד בנושאי נדל"ן ,בנקאות
 ,ביטוח ,בורסה וקומודיטיס .עבר עשרות שנים ככתב כלכלי בכיר
ב"הארץ" ,גלובס ,ובאתרי אינטרנט מובילים .על שמו רשומים
"סקופים" מובילים בתחום הכלכלי .ספרו "הבנקאיות" ,על משבר
מניות הבנקים ב ,1983-נחשב ספר יסוד מוביל בתחום זה במקביל,
הרצה לוין שנים רבות בנושאי כלכלה ועיתונות במסגרת קצין
חינוך בצה"ל ,במכללה למנהל ובגופים פרטיים .כתב עבודות מחקר
בנושאים כלכליים .כיום משמש יועץ לחברות נדל"ן.

און מלצר ,רו"ח
און מלצר  ,רו"ח מוסמך  -דאטה אנליסט ומפתח בינה עסקית ()BI
ובעל ניסיון בהובלת צוותים ופרויקטים בעולמות ניתוח נתונים
ובינה עסקית בחברות פרטיות וציבוריות ישראליות וגלובליות
וביקורת חברות.
לאון ניסיון מקצועי עשיר ,ובפרט רכש ניסיון בתעשיות שונות כגון
חברות אונליין ,משחקים ,טלקום ,בריאות ,הימורים ,חברות ביטוח,
יצרניות מלאי ,בנקים ,שירותים פיננסים ועוד.
כיום חברת  DATAOMבבעלותו ,המתמחה בביצוע ויישום ניתוח
נתונים  ,חקר חריגות והונאות ,ניתוחי אד-הוק על תהליכי ליבה,
הקמת והסבת בסיסי ונתונים והקמת מערכות בינה עסקית חוצי
ארגון ומספקת שירותים בתחומים הבאים :פיתוח ובניית דוחות
אקסל ויישומים מבוססי  ,VBAשירות ניתוח נתונים בכל התהליכים
העסקיים ועל פי דרישת הלקוח על ידי שימוש באקסל SQL ,
ו , Python -פיתוח מערכות בינה עסקית מבוססות טכנולוגיית
מיקרוסופט – POWERBIריכוז מידע לדרג ניהולי ביניים ובכיר,
שירותי תמיכה מרחוק – כתיבת נוסחאות מורכבות באקסל  ,פיתוח
שאילתות מתקדמות ב , SQLתחזוקה של דשבורדים ותהליכי
( ETLאינטגרציה של מידע בארגון) ,הקמת תהליכי  BIבארגון ,
איסוף ניקוי וטיוב המידע והכנתו לשימוש וניתוח על ידי העובדים
המקצועיים ,הקמת אתרי תדמית מבוססי .WORDPRESS
וזאת על בסיס איתור צרכים ופערים בתהליכי ליבה עסקיים
ומערכות.
און מנחה גם עובדים ומהווה מנטור לצוותים מקצועיים בחברות
שונות לשיפור הביצועים במשימות טכניות וגישה נכונה לנתונים
על פי כללי פרקטיקה מובילים ומקובלים בתחום.
כמו כן ,און מלווה חברות יעוץ אסטרטגיות בתחום הDATA-
וכן מרצה בתואר ראשון ושני באקדמיות שונות ,מתנדב במיזמים
לקידום הענף ,חיילים משוחררים וסטודנטים ומהווה גורם מקצועי
לעולמות הנתונים לכל הרמות.

שלמה בורלא
יועץ ארגוני ,מרצה ,מנחה קבוצות ומאמן אישי ומזה  20שנה מכהן
כמנכ"ל אינסייד אאוטסייד -חברה לייעוץ ופיתוח ארגוני המלווה
ארגונים וחברות מהגדולות והמובילות בארץ בתחומים של ניהול,
מנהיגות ,שירות ,גיבוש ,עבודת צוות ועוד וביניהן תנובה ,מכבי,
פזגז ,מטרופולין ,נטוויזן ,סופר פארם ,מלונות דן וישרוטל ,דואר
ישראל ,שב"ס אינטל ,בנקים ,חברות ביטוח משרדי ממשלה ועוד.
בין השאר ,שלמה מאמן מרצים ואנשים המדברים בפני קהל
מהמובילים בארץ ובעולם בפרזנטציה ובדיבור אפקטיבי בפני
קהל .בין האנשים איתם עבד :דר' טל בן שחר (מי שהביא את
הפסיכולוגיה החיובית לארץ ,מרצה בכיר בהרווארד ובעולם),
דר' יניב זייד (מהמרצים המבוקשים בארץ ובעולם) ,פרופסור דן
אריאלי ,העיתונאית ליהיא לפיד ועוד רבים אחרים
את דרכו המקצועית החל שלמה כמדריך מתודיקה של הדרכה
בחיל האוויר.
עבד כיועץ חינוכי בירושלים בה גם למד לתואר הראשון
באוניברסיטה העברית ואת לימודי הייעוץ הארגוני סיים בבר אילן.
בין תפקידי הניהול שביצע היו כמנהל המגבית היהודית ברומא
וספרד ,מנהל אגף תיירות בא.נ.א( .אגודת אכסניות הנוער) ,מנהל
מכירות ושיווק של ארצות דוברות שפות לטיניות באשת טורס.
כמו כן ,שלמה הינו מחבר הספר" :חי בסרט יווני" שתורגם לאנגלית
ונמכר באמזון

