
 

 45240נאמן ב', הוד השרון  -, א.ת. נוה7359, ת.ד. 29החרש . רח' 9:00-16:00ה' -לשכת המאמנים בישראל. א'
  077-3218040פקס:   077-3218050: 'טל 

ilcc@ilcc.org.il / www.ilcc.org.il  
 

 
 
 ליו"ר לשכת המאמנים  טופס הגשת מועמדות 

 

 תמונה אישית 
 
 
 
 

 :פרטים אישיים

 

 שם   פז מרקשטיין 

 

 53גיל 

 

 כרכום 179הירדן ההררי   כתובת

 

 3נשוי+  מצב משפחתי

 

 058-7588585 טל' נייד

 

 pazmar595@gmail.comדוא"ל  

 

 דרגת אימון בלשכה: מאמן מקצועי ומדריך מוסמך 

 

 

במדעי המדינה  M.Aבסוציולוגיה )אונ' חיפה(,  M.Aבמדעי החברה )או"פ(   B.A שכלה ה
 במשפטים )מכללת כרמל(  L.L.B)אונ' חיפה(, 

 
 

 :תחומי עיסוק היום
 

 מאמן אישי וקבוצתי, עו"ד )כמעט ולא עוסק בזה(, מנחה בקורס מאמנים, מדריך מאמנים.
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 )יש לפרט בסדר כרונולוגי יורד, החל מהשנה( השכלה וניסיון מקצועי בתחום האימון

 
 חבר בוועדת האתיקה של לשכת המאמנים –ואילך  2017

               התדר. הסמכה כמאמן מקצועי  –מנהל הדרכה בבית ספר לאימון  – 2016-2017
 וכמדריך מוסמך.                     

 ך מאמן אישי וקבוצתי , הסמכה כמאמן מוסמ –ואילך  2015
 קורס אימון קבוצתי וקורס מדריכים בבית ספר התדר.  – 2015-2016

 התדר -קורס מאמנים בבית ספר  – 2014         
 
 

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

 השכלה
 ( .92.88בהצטיינות ) – תואר ראשון במשפטים, המרכז האקדמי כרמל: 2009-2013
 (.  93.32בהצטיינות ) –תואר שני במדע המדינה, אוניברסיטת חיפה : 2009-2010
 . תואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה: 1998-2007
בהצטיינות  – תואר ראשון במדעי החברה והרוח, האוניברסיטה הפתוחה: 1988-1997

(90. ) 
 .ית הספר לריפוי טבעי, תל אביבתואר ברפואה סינית, ב : 1987 – 1991

 
 ניסיון מקצועי 

 עו"ד  –ואילך  2015
 משטרת ישראל לפי הפירוט הבא: – 1993-2014
 מפקד בית ספר מחוזי צפון. – 2012-2013

 סגן מפקד תחנת נצרת. – 2012 – 2010
 חניך בפו"ם. – 2009-2010
 סגן מפקד קורס קצינים. – 2007-2009
 קירות ומודיעין בתחנת טבריה.ראש משרד ח – 2005-2007
 ראש משרד חקירות בתחנת נצרת עילית. – 2003-2005

 חונך בקורס קצינים. – 2002
 ק' נוער בתחנת טבריה. – 2000-2002
 הדרכה כולל ק' מחשוב בבית הספר הארצי לשוטרים. – 1998-2000
 חוקר בימ"ר גליל. – 1997-1998
 בלש בתחנת פתח תקווה. – 1993-1997
                         בתפקידי האחרון מנהל אגף שמירה  –חברת שפע בטחון  – 1986-1993

 עובדים(. 600 –ואבטחה )כ      
 

 פרט/י מיומנויות/כישורים בולטים: –פרופיל אישי ומקצועי של המועמד/ת 
 מקצועיפרופיל 

 יכולת ניהול וארגון גבוהה ומוכחת.
 חשיבה יצירתית ומציאת פתרונות מחוץ לקופסא.

 יחסי אנוש מעולים.
 יכולות ביטוי והתנסחות גבוהות בעל פה ובכתב.

 ניסיון רב בהובלת פרוייקטים 
 שיקול דעת ותפקוד מיטבי גם תחת לחץ
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 כישורים ומיומנויות בולטים:
 אישיפרופיל 

 יחסי אנוש מעולים.
 פה ובכתב. יכולות ביטוי והתנסחות גבוהות בעל

 אינטליגנציה רגשית גבוהה
 תודעת התנדבות ועזרה לזולת )וועדת האתיקה, יחידת חילוץ מבואות חרמון וכו'(

 יושרה
 אמינות

 שקיפות מלאה
 

 מהם הנושאים שברצוני לפעול לקידומם במסגרת תפקידי?
 +כיצד אוכל לתרום ללשכת המאמנים במסגרת תפקידי? נא לפרט בהרחבה

 
 לקידמם של הנושאים הבאים: ברצוני לפעול

למצב את הלשכה כעמותה שהשתייכות אליה מאפשרת יתרון בולט למאמנים  .1
שחברים בה וזאת על ידי קידום מהלך שבו ארגונים וחברות יאפשרו לחברי לשכה 

 בלבד לאמן במסגרתם.
להנגיש את הלשכה לפריפרייה באמצעות פעילות בפריפריה במקביל לפעילות  .2

את הכנסת הטכנולוגיה שתאפשר לפריפרייה נגישות וירטואלית במרכז ולהמשיך 
 מרחוק.

 ליצור ללשכה מנועי צמיחה חדשים בעזרת יצירת שיתופי פעולה. .3
 לעדכן ולהנגיש את הקוד האתי ככלי עבודה ברור, נגיש וידידותי. .4
להמשיך את שיתופי הפעולה הקיימים ולהרחיב את מעורבותם של בתי הספר  .5

 הם להצטרף ללשכה.בעידוד בוגרים של
 

על מנת לקדם מטרות אלו ואחרות, אשמח לתרום מניסיוני הן בתחומי הניהול, והארגון, הן 
 בתחומים המשפטיים והן בתחום האתיקה.

 
  הצהרת המועמד/ת:

 
 אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

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

 במילוי התפקיד או בקשר עימו, בין אם שלי ובין אם של מי מקרוביי. 
ותף/ה ו/או בעלים של איני משמש/ת מנהל/ת בית ספר להכשרת מאמנים ו/או איני ש .4

 בית ספר להכשרת מאמנים. 
מההכנסה( אינה מתקבלת מהנחיה בבית ספר אחד  50% -עיקר הכנסתי )למעלה מ .5

 להכשרת מאמנים. 
 איני חבר/ה בארגון מאמנים אחר. .6

 
 שם וחתימת המתמודד/ת

 
 פז מרקטיין
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