
 

 

 קורות חיים -אמנון וידן 
 7102פברואר 

 
 פרטים אישיים:

 
  מגורים :

 אביב-תל
 טלפון נייד:

150-575-0511 
 דוא"ל:

weizmann.ac.il@idanv.amnon 
 נת לידה:ש    
    0655 

 
ן מגוון בתפקידי מנהל מנוסה במרחב החברתי והציבורי בעל הכרות מעמיקה עם אתגרי החברה הישראלית וניסיו

 מגזרים. -ניהול והובלה בארגוני חברה אזרחית, במיגזר העיסקי ובשותפויות חוצות
חוזקות מקצועיות: ניהול חברתי מכוון תוצאות, ניהול מטה ותהליכים ארגוניים מורכבים, הצמחת ארגונים 

 ופיתוחם.
 אביב. -לוגיה מאוניברסיטת תלבעל תואר שני במינהל ציבורי מאוניברסיטת הארוורד ותואר שני בסוציו

 
 

 ניסיון מקצועי:
הזרוע החינוכית של מכון  –מכון דוידסון לחינוך מדעי , כספים, משאבי אנוש ותפעול מנהל 5102 -מ

 ויצמן למדע

ניהול יחידת המנהלה של הארגון ואחריות על מכלול פעילות המטה והפיתוח הארגוני  -

, אחזקה, לוגיסטיקה ורכש, משאבי אנוש ובכללם תיקצוב ובקרת תקציב, ניהול כספים

ופיתוח מקצועי, תפעול, בינוי, מערכות מידע ומיחשוב, מרכז רישום ושירות לקוחות, חוזים 

 והתקשרויות ועוד.

 

 בקרב ילדים, נוער וקהילה בירושלים מרכז לקידום החינוך והרווחה -מנהל, קרן כגן  5102 - 5102

 )משרה חלקית(

המפעילה מרכז ללמידה ותמיכה חברתית עבור ילדים ונוער ממשפחות קרן כגן הינה עמותה  -

במצב חברתי וכלכלי קשה. המרכז ממוקם בשכונת הקטמונים בירושלים ופתוח אחר 

 הצהרים בימי הלימודים.

גיוס משאבים, בעיקר מקרנות,  ;ארגון וניהול שוטף של העמותהתחומי אחריותי כוללים  -

ניהול  ;פיתוח תוכניות חדשות ויישומן ;ובקרת התקציב ניהול ;מוסדות ותורמים פרטיים

 יצירת שותפויות ועוד. ;ריכוז פעילות וועד מנהל ;אתר האינטרנט

 

  מנהל אחריות תאגידית, קבוצת בזן 5105 – 5103

יישום תכנית השקעה  :חברתית של הקבוצה-כל פעילות האחריות התאגידיתוהובלת ניהול  -

דיאלוג  ;הטמעת קוד אתי בארגון ;₪מיליון  2-קף שנתי של כבקהילה והתנדבות עובדים בהי

 .ועוד GRIדיווח ציבורי מבוסס  ;מחזיקי ענין

הגדרת נהלים  ;הגדרה והטמעה של תכנית אסטרטגית, תוכניות עבודה וניהול תקציב שנתי -

 הגדרה, מעקב והערכה של יעדים ומדדים.  ;ומדיניות בתחום האחריות התאגידית והטמעתם

 ;עובדיםפעילות בתחום גיוון  ;קיימות של הקבוצההסביבה וה איכות ליישום מדיניותשותף  -

 מוכנות לחירום ונושאים נוספים. ;שרשרת האספקהניהול סטנדרטים בהטמעת 
 

  , מרכז פרס לשלוםמטה ותפעול סמנכ"ל 5101 – 5105

ל ותכלול תפעותכנית אסטרטגית ותוכניות עבודה, יישום  :הארגון מטהלכוללת אחריות  -

 ;לוגיסטיקהו תיקצוב וניהול פיננסי, ניהול משאבי אנוש, מערכות מידע, השוטפת הפעילות

 ;אחריות לניהול בית פרס לשלום ביפו והקמת מערך אירועים מסחריים וקהילתיים במקום

 הובלה של פעילות קהילתית ביפו.

מגוון נושאים אזרחיים ב ושיתוף פעולה אזורי בניית שלוםלפרויקטים שותף לתכנון ויישום  -

 כגון כלכלה ועסקים, חקלאות וסביבה, בריאות, נוער וספורט, תרבות ועוד.

מדיה חדשה  ;מעורבות בגיוס משאבים, בעיקר מתורמים פרטיים, קרנות וגופים בינלאומיים -

 ריכוז פעילות וועד מנהל ועוד. ;דוברות ויחסי ציבור ;ושיווק תקשורתי
 

  סניף ישראל –נסטי אינטרנשיונל מנכ"ל, אמ 5113 – 5112

דרך הוצאה  אחריות כוללת לפעילות הארגון להגנה וקידום זכויות האדם בישראל ובעולם -

אלימות כנגד נשים וסחר בבני  :לפועל של קמפיינים, תוכניות ופרויקטים במגוון נושאים

 ;אדםהיות ולזכ אחריות תאגידית ;זכויות אדם במצבי קונפליקט, טרור ומלחמה ;אדם
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מהגרים, פליטים ומבקשי זכויות  ;זכויות מיעוט ושיוויון אזרחי ;זכויות חברתיות וכלכליות

 . ועוד עונש מוות מקלט

ניהול  ;שנתית ויישומה במסגרת תכניות עבודה ותקציב שנתיים-גית רבטבניית תכנית אסטר -

 הול קמפייניםני ;טיפוח שותפויות ;גיוס משאבים ממגוון מקורות ;צוות, מתנדבים וחברים

 וניהול תקשורת, ייצוג הארגון בכנסים בארץ ובחו"ל.דוברות  ;ציבוריים

צוות חבר ב ;חבר בוועדת ההיגוי של מנהלי סניפים באמנסטיתפקידים בארגון הבינלאומי:  -

חבר בצוות לניסוח התכנית האסטרטגית הגלובלית של אמנסטי  ;ניהול ידע ארגוני

 .7101-7105אינטרנשיונל לשנים 

 

 מנהל גיוס משאבים, ארגון לתת  5110 – 5113

לטובת סיוע  בשנה ₪מיליון  8-גיוס כספים, מוצרים ושירותים בהיקף של כל יות כוללתאחר -

בניית מערך גיוס המשאבים של הארגון הכולל גיוס  הומניטרי והענקת בטחון תזונתי.

האינטרנט, אירועי גיוס תרומות מאנשים פרטיים, קרנות, עסקים, גופים ממשלתיים, גיוס מ

כספים, תרומות מוצרים מחברות ואנשים פרטיים, שיתופי פעולה עם מגוון חברות וגופים, 

 שיווק ופרסום. 

 

 מנהל ידע ויועץ בכיר, המעבדה לתשתיות ידע  0992 – 5110

 אפ בתחום תשתיות-קמה וההנהלה של המעבדה לתשתיות ידע, סטארטחבר בצוות הה -

 לניהול ידע ארגוני.  טכנולוגיות ותהליכיות

הובלת פרוייקטי יעוץ בחברות וארגונים בינוניים וגדולים בתחום ניהול ידע. ביצוע אנליזה  -

 ם ועוד.ארגונית וכתיבת דו"חות, הדרכה, הטמעה וליווי שינוי ארגוני, ניהול צוות ותקציבי

ניהול תשתיות הידע של החברה ובכללן כלים לניהול ושימור ידע ארגוני, ניהול הון  -

 למידה ארגונית לפיתוח מוצר, ניתוח שוק ועוד.אינטלקטואלי, אינטגרציה בין 

 

 

 השכלה:
 של קרן וקסנר. עמיתתואר שני במינהל ציבורי, אוניברסיטת הארוורד, בי"ס קנדי למימשל.   5112 – 5119

 

 מסלול עם תזה.אביב. -אוניברסיטת תל תואר שני בסוציולוגיה )בהצטיינות(,  0992 – 5110

 : מלגת הצטיינות, הפקולטה למדעי החברה.0665

 

תואר ראשון דו חוגי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובמדע המדינה )בהצטיינות(, אוניברסיטת   0995 – 0992

 אביב. -תל

 צטיין דיקן, הפקולטה למדעי החברה.: מ0661

 

 

 :ניסיון נוסף
 ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל. –חבר וועד מנהל, א.ס.ף  5103-מ

זיו  BDOישראל וחברת  ל"של ארגון שקיפות בינ הכשרת ממוני אתיקה ומניעת שחיתות 5103

 .האפט

 Arms) לא מקום למנהל הקמפיין הגלובלי למען אמנה בינלאומית לפיקוח הסחר בנשקממ 5105

Trade Treaty Campaign).המזכירות הבינלאומית אמנסטי אינטרנשיונל, לונדון , 

 Demand Dignityהל הקמפיין הגלובלי בנושא זכויות חברתיות וכלכליות )ממלא מקום למנ 5119

Campaign.המזכירות הבינלאומית אמנסטי אינטרנשיונל, לונדון ,) 

 עמית עוזר מחקר במרכז האוזר לארגונים שלא למטרות רווח, אוניברסיטת הארוורד. 5112

 

 
 שירות צבאי:

 דרגה: רב סרן., בוגר קורס חובלים. בחיל הים קצין ימי 0922 – 0991

 

  

 


