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עיסוקים ותפקידים:
שותף ומייסד משרד עורכי דין כץ ערמוני ושות בירושלים ( .)9191 – 9191המשרד עוסק
ביעוץ כללי במשפטי מסחרי ,עם התמחות במגזר השלישי .בנוסף על עבודתי המשפטית
יזמתי והקמתי מספר עסקים בתחום היבוא ,הייצור והתיירות ,אותם ניהלתי כחברת
אחזקות פרטית בבעלותי ובבעלות שותפי – "תלם השקעות וסוכנויות בע"מ".
יועץ ראש העיר ירושלים (מר טדי קולק) לענייני שכונות ( .)9111 – 9191בתפקידי זה
הייתי הממונה על כלל הפעילות העירונית שעסקה בקשר עם שכונות העיר ותושביהן,
בעיקר הובלתי מהלך של בניית מינהלות שכונתיות ,פרוייקט חדשני באותה עת של ביזור
שלטוני והגברת מעורבות תושבים בעיצוב סדר היום הקהילתי שלהם .הייתי מופקד גם
על פרוייקט שיקום השכונות ,חברת המתנסים העירונית וייצוג העיריה בפני משרדי
הממשלה ,קרנות פילנטרופיות וארגוני העם היהודי – בעיקר הסוכנות והגוינט .פרט
לתוכניות החברתיות בנינו מבני ציבור רבים ,פארקים ומתקנים קהילתיים מתקציבי
השיקום עליהם הייתי מופקד.
מנכ"ל הקרן החדשה לישראל ( .)9119 – 9119הקרן ,העוסקת בגיוס כסף ברחבי העולם
ומתן מענקים לארגוני החברה האזרחית בישראל ,הייתה בראשית דרכה ,בהיקף פעילות
שנתית של כשלושה מיליון דולר לשנה ובהתאם מסגרת מצומצמת של מענקים .בתקופת
כהונתי התפתחה הקרן החדשה לישראל לארגון המוביל בתחומו ,עם גיוס כספים שנתי
של כשבעה עשר מיליון דולר .עיקר עבודתי היה בניית האסטרטגיה של גיוס כסף
ומימושה בפועל על ידי הקמה של ארגוני שוחרים ונסיעות תכופות ברחבי ארה"ב
ואירופה לגיוס כסף ,מתן הרצאות ונאומים .בתקופה זאת הייתי בין מקימי "פורום
הקרנות היהודיות –  "Jewish funders networkועמדתי בראש פורום הארגונים
והזרמים הדתיים הפועלים בישראל למען פלורליזם יהודי.
מנהל קרן משפחת גילה ויועץ אסטרטגי לקרנות ולמוסדות אקדמיים (.)3112 – 9119
בתקופה זאת עבדתי כיועץ עצמאי .בין השאר הקמתי עבור חברי קבוצת "גנדן" קרן
פילנטרופית שגייסה והעניקה כספים לילדים ונוער ,ולאחר זמן התאחדה עם ארגון
"מתן ,הדרך שלך לתת" בו שמשתי חבר הנהלה .יעצתי גם למשרד ראש הממשלה,
למכללות ולקרנות בכל הקשור לפתוח משאבים גיוס וחלוקת כספים .הקמתי יחד עם
איש העסקים דוידי גילה קרן השקעות פילנטרופית "קרן משפחת גילה" ,וניהלתי אותה.
סגן נשיא לקשרי חוץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים ( .)3119 – 3112ממלא תפקיד
זה נושא באחריות לאיסטרטגית פתוח המשאבים ,השווק ,המיצוב והמיתוג של
האוניברסיטה .במשך תקופת כהונתי יזמתי וניהלתי תהליכי מחשוב ,הקמת בסיס מידע
כולל על תורמי הארגון ,רכישה והטמעה של תוכנות גיוס כספים ,מאגרי פרוייקטים
ממוחשבים ,תהליכי הוקרת תורמים וחומרי שווק ו"מכירה" .שיניתי את המבנה הארגוני
של האגף לקשרי חוץ ,גייסתי כח אדם חדש ואיכותי לתפקידי המטה השונים וניהלתי
צוות של כארבעים עובדים בישראל ,בתאום עם כמאה וחמישים עובדי עשרות אגודות
השוחרים ברחבי העולם .בתקופתי עלה סך הגיוס השנתי מרמה של כששים מליון דולר
לשנה לכשמונים וחמישה מליון בשנה ,בתהליך צמיחה קבוע ומתמשך .בנוסף לבניית
וניהול מערך פיתוח המשאבים שמשתי כמגייס הכספים המרכזי של האוניברסיטה ,תוך
נסיעות תכופות בכל רחבי העולם .נסיעות אלה הוקדשו לבניית תשתיות במדינות בהן
פועלים ארגוני השוחרים ,גיוס כספים מתורמים וקרנות ,נאומים ,הרצאות והופעות
פומביות רבות .בתקופתי סיימנו את המגבה ("קמפיין") שהתחיל בשנת  9997והתחלנו
את ה"שלב השקט" של המגבה החדש עם יעד גיוס של מיליארד ורבע דולרים.

יועץ לקרן אדמונד ג .ספרא ,גנבה ,שוויצריה ,יועץ אסטרטגי ומרצה בנושא פיתוח
משאבים וגיוס כסף לארגונים ציבוריים ( .) 3111 -3119אני משמש כיועץ כללי למנכ"ל
של הקרן ע"ש אדמונד ספרא בתחומי הפעולה השונים של הקרן ,בארץ וברחבי העולם.
בנוסף על כך אני יועץ לפיתוח משאבים של הסוכנות היהודית לישראל ,המכון הישראלי
לדמוקרטיה ומספר מוסדות אקדמיים ואוניברסיטאות בישראל.
מנכ"ל בית התפוצות – מוזיאון העם היהודי () - 3111

פעילות ציבורית
יו"ר דירקטוריון החברה למתנסים ,מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ ( .)3191 - 3119
חברה ממשלתית עם היקף פעילות ישיר של כארבע מאות מליון  ,₪הפרוסה בכל רחבי
המדינה ומפעילה כ 970-מתנסים ותוכניות בעוד כמיליארד שקלים .מינויי הוא לתקופה
של שלוש שנים .בתוקף תפקיד זה אני משמש כסגן נשיא ההתאחדות העולמית של
המרכזים הקהילתיים היהודים – The World Confederation of Jewish Community
 Centersשמטעמו אני בקשרי עבודה הדוקים עם רוב המוסדות העוסקים בזהות יהודית,
עמיות  - peoplehood -חינוך יהודי ובניית קהילות יהודיות ברחבי העולם .אני מייצג את
ישראל גם בפורומים בינלאומיים ,שאינם יהודים ,בתחום המרכזים הקהילתיים.
יו"ר הועד המנהל תיאטרון החאן הירושלמי ( .)3191 - 3119
יו"ר הועד המנהל מט"י ,מרכז טיפוח יזמות ,ירושלים ( .) - 3119
מרצה למדיניות ציבורית בתוכנית לימודי המוסמך" ,מכללת ספיר" בשער הנגב( .עד )3111
מרצה לפתוח משאבים במכון מנדל למנהיגות חינוכית בירושלים.
חבר ופעיל בעמותות ובפעילויות ציבוריות נוספות.

השכלה:
.9

תואר בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.

.0

תואר מוסמך במנהל ציבורי ) ,)MPAאוניברסיטת הרווארד ארה"ב (בית הספר
לממשל ע"ש קנדי).

יליד ירושלים ,נשוי ואב לשלושה.
רס"ן (מיל).

