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  יו"ר לשכת המאמנים טופס הגשת מועמדות ל
 

  תמונה אישית

 

 
 

 

 0פרטים אישיים

 

 ארז פיגלש   שם

 

 24    גיל

 

 קרית טבעון 4/32בורוכוב   כתובת

 

 נשוי מצב משפחתי

 

 935-9990999  טל' נייד

 

 erez.coach4life@gmail.com   דוא"ל

 

 מאמן בכיר דרגת אימון בלשכה

 

, NLPאימון אישי, אימון עסקי, אימון ילדים ונוער בעלי הפרעות קשב וריכוז, מאסטר  השכלה 

קורסים במוסדות השכלה גבוהה בתחומי הנדסת מכונות, הנדסת תעשייה וניהול, מנהל עסקים 
 למנהלים.

 

 
 0תחומי עיסוק היום

 
הנחיית קורס אימון ות חינוך, אימון אישי, אימון עסקי, אימון קבוצתי בבתי ספר ומוסדעצמאי0 

, הנחיית סדנאות אימוניות, הנחיית קורס כלים אימוניים לאנשי חינוך, הנחיית קורס במכללה

 התמחות באימון ילדים ונוער בעלי הפרעות קשב וריכוז.
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השכלה וניסיון מקצועי בתחום האימון )יש לפרט בסדר כרונולוגי יורד, החל 
 שנה(מה

 
 .מכללת תוצאות NLPמאסטר  – 9909
 .ס גומא לאימוןבי" –אישי לילדים ונוער בעלי הפרעות קשב וריכוז אימון  – 9905
 .ABNLPמטעם  NLPפרקטישנר  – 9900
9900 – NLP Coaching  מטעםABNLP. 
9900 – Time Line Therapy  מטעםTime Line Therapy Association 
 עסקי בי"ס עוצמה למאמנים.אימון  – 9909
 אישי בי"ס עוצמה למאמנים.אימון  – 9909

 
השכלה וניסיון מקצועי בתחומים אחרים )יש לפרט בסדר כרונולוגי יורד, החל 

 מהשנה
 

אישי, עסקי לילדים, נוער,  בוגרים, בעלי הפרעות קשב מאמן  – היום – 4202
 וז, אימון והכוונת קריירה, אימון קבוצתי בבתי ספר ומוסדות חינוך.וריכ

נטוורקינג עסקי. במסגרת  – ר דירקטוריון ארגון ש.פ.עיו" – 4200-4204
קבוצות בפריסה  95תפקידי סייעתי להגדיל את הארגון משמונה קבוצות ל 

 שנתי וכנסים מקומיים.ארצי הפקת כנס ארצית, תפעול שוטף של הארגון 
ניהול ותפעול מוקד שירות  הקמה, – פרוייקטים בהייטקמנהל  – 4228

 ומכירה בינלאומי דובר שפות עבור חברת סטארט אפ בתחום ציוד רפואי.
ללקוחות מרחבי  שירות ותמיכה –מנכ"ל חברת ברייטמארק  – 4228-4224

 .במגוון שפות בתחום המשחקים אונליין העולם
 חנות כלבוו בארץ ובארה"ב, כולל מספר מסעדות עסקיםניהול  – 4224עד 

 רזי.ג' –במנהטן, ומסעדה בניו 
 

 פרט/י מיומנויות/כישורים בולטים0 –פרופיל אישי ומקצועי של המועמד/ת 
 

 גבוהות. והנעה , ייעול, ניהוליכולות ארגון 

 הבנה עסקית ושיווקית. 
 תפקוד מעולה תחת לחץ. 
 ניסיון רב בתחומי עיסוק ותעשיות שונות בארץ ובחו"ל. 
 .יכולת לימוד מהירה 
 .יחסי אנוש מעולים 

 
 כישורים ומיומנויות בולטים0

 

 דובר אנגלית ברמת שפת אם 
 יכולת הובלה, כריזמטי 
 כישורי כתיבת מערכי הדרכה 
  ובאנגלית.עמידה בפני קהל, כולל הדרכה בעברית ייצוגי, מרצה ובעל 
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 מהם הנושאים שברצוני לפעול לקידומם במסגרת תפקידי?

 

 והגדול בישראל למאמנים. קידום ושיווק הלשכה כארגון המוביל 
 .הבאת הלשכה למאמנים לתודעת הציבור הישראלי ברמה ארצית 
 פסיה.קידום הכרה והסדרת מקצוע האימון בישראל כפרו 

 
 ת המאמנים במסגרת תפקידי? נא לפרט בהרחבהכיצד אוכל לתרום ללשכ+
 

ללא  ארגון ארציבהצלחה ול , הבנה שיווקית ותפעעסקים יר שלי בניהולבזכות הניסיון העש
יכולת הובלה ו , נטוורקינגהבנת תהליכים שילוב מיומנויות ארגוניותומטרות רווח מחד, 

הכדי לתרום רבות ללשכה ולאורגנים השונים בה כדי שיפעלו בסינרגיה וביכולתי  –מאידך 
 להביא את הלשכה לצמיחה, ולקדם את הנושאים שברצוני לקדם.

 
  הצהרת המועמד/ת:

 
 אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

 
 זה הינם נכונים, מדויקים ומלאים. כל הפרטים שנמסרו על ידי בטופס .1
 אני מסכים/ה לפעול במסגרת הוועד בין אם אבחר כיו"ר ובין אם כחבר/ה וועד. .2
במישרין ו/או בעקיפין,  –או אחר  , פוליטיימסחר -אינטרסים  אין ניגוד אני מצהיר ש .3

  .ייקרובמי מובין אם של  יבמילוי התפקיד או בקשר עימו, בין אם של
ו/או בעלים של  /השותףאיני בית ספר להכשרת מאמנים ו/או  /תמנהלאיני משמש/ת  .4

  בית ספר להכשרת מאמנים.
מתקבלת מהנחיה בבית ספר אחד אינה מההכנסה(  55% -)למעלה מ יעיקר הכנסת .5

  להכשרת מאמנים.
 בארגון מאמנים אחר. /החבראיני  .6

 
 
 

 שם וחתימת המתמודד/ת
 
 

 ארז פיגלש
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