
 

  
 

 
  אשר-זוהר בן פרופ' 5 מתוך  1עמ'  -פרופיל 

   

  

 

  קורות חיים

   
   
  פרטים אישיים 

   

  תואר, שם ומשפחה אשר- זוהר בןפרופ' 

  כתובת 30500בנימינה , 2 המרווהרחוב 
  טלפונים 04-618.1145בית:  054-684.8845נייד:  
  פקסים 04-618.1146בית:   

zohar@abc-strategy.com  zohar@eu-crf.net zohar@ben-asher.com דואר אלקטרוני  
  אזרחות ישראלית  
  תאריך לידה 1946במארס,  21  

    
    

  תחומי התמחות 
    

ניהול וארגון, תכנון וניהול מחקרים, תכנון כלכלי, סחר פיתוח ואסטרטגיה של 

השכלה אקדמית ומערכות חינוך ומימוש אסטרטגיות לבינ"ל; מימון מחקר; תכנון 

  ; שיפור דירוג ומעמד בינלאומי לאוניברסיטאותוהשכלה לאומיות

  

     
     

  נסיון מקצועי   
    

  תאריכים (שנים) --  2009
  שם וכתובת המעסיק , קופנהגן, דנמרקיברסיטה של קופנהגןהמכון לביולוגיה, האונ

  משרה / תפקיד יועץ בכיר למימון מחקר ואסטרטגיה אקדמית
תכנון וביצוע השתתפות בפרוייקטים במימון בינלאומי (בעיקר אירופי); הערכה וייעוץ להנהלה לגבי ביצועי 

 קדמיה ולתעשייהסגל אקדמי והמוסד בכללו; תכנון והפעלת תכניות משותפות לא
  פעילות עיקרית ותחומי אחריות

  סוג / טיפוס העסק השכלה גבוהה
   

  תאריכים (שנים) --  2002
  שם וכתובת המעסיק  , בנימינה, ישראלהמכון האירופי למחקר ומימון

  משרה / תפקיד מדען ראשי ומנהל אקדמי
פיתוח וניהול שותפויות חומים של ניהול מחקרים בת ושותפויות מחקר; וניהול מחקרים, פיתוח תכנון

הפצת  ;סוגיות מגדר במו"פ ;היבטי מימון במחקר ופיתוח כלכליות;- מחקר, הערכת השפעות חברתיות
מיצוב אקדמי והערכת המוסד וביצועי הסגל; תכנון וניהול ; ניהול פרוייקטים לשיפור תוצרי מחקרופיתוח 

אוניברסיטאות וכושרן לקבל מימון חוץ תקציבי  מדיניות ופרוייקטים להגברת המיצוב הבינלאומי של
  ועוד.(לרבות תכנון מסלולי לימודים ותוכניות יזמיות יעודיות) 

 תכנון ובניית אוניברסיטאות (למשל באוגנדה) וסיוע למערכות חינוך והשכלה לאומיות בתכנון המערכות.

  פעילות עיקרית ותחומי אחריות

  סוג / טיפוס העסק ות לאוניברסיטאות ומוסדות מחקר לטיוב היצועים ומצויינות מדעית; אסטרטגיות מוסדימו"פ מחקר ומימון
    

  תאריכים (שנים) 2003-1998
ABC Strategic Management & Researchשם וכתובת המעסיק  , לונדון, בריטניה  

  משרה / תפקיד משותף מדעי-מייסד ומנהל-שותף
עיצוב מדיניות תאגידית ומוסדית; הכנה וביצוע של  רות וארגונים;פרוייקטים אסטרטגיים לחבתכנון וניהול 

משימות מו"מ וקבלת החלטות; ייעוץ בנושאי חוזים והסכמים; פיתוח וניהול של פרוייקטים מחקריים 
 באסטרטגיה.

  פעילות עיקרית ותחומי אחריות

  טיפוס העסקסוג /  תכנון וניהול אסטרטגי; מחקר אסטרטגי; אסטרטגיה תאגידית וארגונית
    

  תאריכים (שנים) 1998-1991
Textology (EU) Ltd. ,ת"א, ישראל (חברה בבעלות מלאה)אונטולוג'י-בריטניה ו, לונדון ,    

  משרה / תפקיד CFOהעסקים,  מייסד ומנהל-שותף
 NEWS" – IST Knowledge"כללי וניהול הפיתוח העסקי; ניהול פרוייקטים אירופאים (למשל: ניהול 

Management Project(  
  פעילות עיקרית ותחומי אחריות

  סוג / טיפוס העסק וניהול ידע NLP –טכנולוגיות מתקדמות 



 

  
 

 
  אשר-זוהר בן פרופ' 5 מתוך  2עמ'  -פרופיל 

  נסיון מקצועי המשך
    

  תאריכים (שנים)  2003-1998
  שם וכתובת המעסיק  אור טכנולוגיות מתקדמות, הרצליה, ישראל- אסא

  משרה / תפקיד  יועץ אסטרטגי
  פעילות עיקרית ותחומי אחריות  ושותפויות אסטרטגיות A&Mקורפורטיבי לרבות מבנה ארגוני,  תכנון מדיניות פיתוח

  סוג / טיפוס העסק  ICTטכנולוגיות מתקדמות, 
    

  תאריכים (שנים) 1998-1996
  שם וכתובת המעסיק , בלגיה, בריסלמשרדי החוץ, המדע והתמ"ת -מדינת ישראל 

  כנולוגי לאיחוד האירופי נציג ישראל לענייני מדע ופיתוח ט
 [בחירה למשרה ללא כניסה לתפקיד בפועל]

  משרה / תפקיד

אירופי - בין האיחוד האירופי וישראל לרבות פיתוח שת"פ ישראלי מדעייםפיתוח וניהול קשרים אקדמיים ו
בפרוייקטים של מו"פ והידוק הקשרים בין מוסדות אקדמיים וארגונים תעשייתיים בישראל ובאירופה 

 ציגות ליד מוסדות האיחוד לנושאים אלה.נו

  פעילות עיקרית ותחומי אחריות

  סוג / טיפוס העסק  ה, מו"פ ושת"פ בינלאומידיפלומטי
   

  תאריכים (שנים)  1996-1991
  שם וכתובת המעסיק  , ת"א, ישראליועצי עסקים לאסיה

  משרה / תפקיד  מנכ"ל, יועץ בכיר לאסטרטגיה עסקית ופיתוח עסקי
פיתוח כלכלי והערכות השקעות; ניהול פרוייקטים בחדירה שיווקית והקמת עסקים;  אסטרטגי,  ניהול

איתור שותפים יעד; פרוייקטים תעשייתיים; ייעוץ אסטרטגי וארגוני; - שוק ומחקרי שווקי הערכות
  וכו'אסטרטגיים, ניהול מחקרי התכנות והשקעה; ניהול מו"מ וכיו"ב; הכנת חומר רקע לגבי שת"פ כלכלי 

  פעילות עיקרית ותחומי אחריות

  סוג / טיפוס העסק  יועצים עסקיים ותכנון אסטרטגי
    

  תאריכים (שנים) 1991-1985
EISP Education & Information Systems Planningשם וכתובת המעסיק , בלגיהובריסל , בריטניה, לונדון  

  משרה / תפקיד מנכ"ל  – 1991- ו 1998יועץ בכיר; בין  וחבר מועצת המנהלים; סגן יו"ר פעיל
ניהול פרוייקטים בינלאומיים בניהול, ארגון ותכנון אסטרטגי, תכנון וניהול ביצוע פרוייקטים אזוריים, 

מאלי; (למשל: מיחשוב מערכות חינוך לאומיות,  כגון הקמת מערכות חינוך לאומיות לאומיים ובינלאומיים
וכיו"ב),  נדונזיה ודנמרק; הקמת מועצה לאומית למחקר, טנזניה;, קניה, איתכנון מערכות להכשרת מורים

 – 1991מאז אקונימיות; -הערכות סוציועיצוב וניהול תכניות להעברת טכנולוגיות והפצת תוצרי מחקר; 
 בסיס מזדמן  -השתתפות בפרוייקטים על

  פעילות עיקרית ותחומי אחריות

  סוג / טיפוס העסק ותלאומיתכנון מערכות חינוך והשכלה ויעוץ בשת"פ ופיתוח בינלאומי; תכנון אסטרטגי 
    

  תאריכים (שנים) --  1982
  שם וכתובת המעסיק עצמאי

  משרה / תפקיד יועץ עצמאי
(באירופה, אסיה וארצות יועץ עצמאי לארגונים וחברות בינלאומיים, לאומיים, ממשלתיים ועסקיים 

 כלכלי, פיתוח מדיניות וניהול פרוייקטיםבתחומי ניהול וארגון, פיתוח עסקי ואמריקה) 
  פעילות עיקרית ותחומי אחריות

  סוג / טיפוס העסק ייעוץ עסקי ותכנון אסטרטגי
    

  תאריכים (שנים) 1984-1991
London International School of Business Studies (ISBS)שם וכתובת המעסיק  בריטניה ,, לונדון  

  משרה / תפקיד ארגונית ופיתוח כלכלי ועסקי; חבר במועצת המנהלים של ביה"ס ראש החטיבה להתנהגותדיקאן, 
-למרכז עסקי רווחי; אחריות כוללת על כ ביה"ס והפיכתוהחטיבה ניהול כולל אקדמי ועסקי של ביה"ס 

 אנשי סגל אקדמיים ומנהליים 200
  פעילות עיקרית ותחומי אחריות

  סוג / טיפוס העסק השכלה גבוהה
    

  תאריכים (שנים) --  1973
-, אוניברסיטת תלMBA-התכנית הבינלאומית ל –(למשל: שנקר  מוסדות מובילים להשכלה גבוהה

, האוניברסיטה של Rutgersאביב, האוניברסיטה הפתוחה, המרכז ללימוד מזרח אסיה, אוניברסיטת 
 הונג קונג ועוד

  שם וכתובת המעסיק

  תפקידמשרה /  מרצה / פרופסור במוסדות השונים
  פעילות עיקרית ותחומי אחריות הוראה, מחקר וניהול אקדמיים

  סוג / טיפוס העסק השכלה גבוהה
    
    

  השכלה  
    

  תאריכים (שנים) 2000-1996
  תואר / דיפלומה לא לתואר) –לימודי משפטים (חלקי 

  נושאים עקריים חוק אירופי וקונסטיטוציונאלי
University of London, UK  ,סוג ומקום המוסד / ארגוןשם  

    



 

  
 

 
  אשר-זוהר בן פרופ' 5 מתוך  3עמ'  -פרופיל 

  השכלה  המשך
    

  תאריכים (שנים) 1984-1982
Ph.D. תואר / דיפלומה  

Behavioural Sciences נושאים עקריים )וארגונית (אסטרטגיה כלכלית  
Columbia (Pacific) University, USA שם, סוג ומקום המוסד / ארגון  

Economic Decision-Making in Developing Economies – Eastern Europe & China תיזה / עבודות הסמכה  
    

  תאריכים (שנים) 1979-1977
  תואר / דיפלומה  מחקר וכתיבת תיזה - .Ph.Dלימודי 

  נושאים עקריים כלכלה וסוציולוגיה
University of London, UK שם, סוג ומקום המוסד / ארגון  

Accumulation, Distribution & Incentives in Ideologically-Laden Developing Economies – Eastern Europe 
and China 

  תיזה / עבודות הסמכה

    
  תאריכים (שנים) 1977-1976

MA   תואר / דיפלומה  
  נושאים עקריים מדע המדינה ומינהל ציבורי
University of Chicago, USA שם, סוג ומקום המוסד / ארגון  

Chinese Cultural Influences on the Political and the Administrative System תיזה / עבודות הסמכה  
    

  תאריכים (שנים) 1975/76
  תואר / דיפלומה  קורסי קיץ מואצים –לימודי שפה סינית 

  נושאים עקריים שפה ותרבות סין
Middlebury College, USA שם, סוג ומקום המוסד / ארגון  

    
  תאריכים (שנים) 1976-1974

  תואר / דיפלומה  קורסים ועבודות הסמכה - .Ph.Dלימודי 
  נושאים עקריים מדע המדינה ומינהל ציבורי
University of Chicago, USA שם, סוג ומקום המוסד / ארגון  

)1      ( Bureaucracy, Organisation & Political Change  
)2      ( Religious Education & Coalition Building in the State of Israel, 1948-1976 

  תיזה / עבודות הסמכה

    
  תאריכים (שנים) 1971-1970

MA  תואר / דיפלומה  
  נושאים עקריים פילוסופיה ושפה סינית

  שם, סוג ומקום המוסד / ארגון אביב-אוניברסיטת תל
  תיזה / עבודות הסמכה ) ומרקסיזםFa- Jiaמאואיזם כסינתיזה בין תורות סיניות קלאסיות (בעיקר 

    
  תאריכים (שנים) 1970-1968

BA  תואר / דיפלומה  
  נושאים עקריים פילוסופיה ושפה סינית

  שם, סוג ומקום המוסד / ארגון אביב-אוניברסיטת תל
    
    

קורסים ותחומי מחקר   

  רלבנטיים
    

Economic & Business Strategy and Policy 
Problems in Economic Development 
Investment Policy and Management 
International Marketing Strategy & Market 
Development  
Business, Business Cultures, Decision- making 
& Organisational Structures in Asia  
Educational Management - Economy, Society & 
Politics in Israel  

Economic & Developmental Policy Formulation 
Organisational Culture, Management & Decision-
making Developing Economies 
Markets, Politics and Economics in China  & 
South East Asia 
Consumer Behaviour 
Gender Distribution 
Social Access & Participation  
Educational Systems Planning & Development 

  

    
חברות בגופי עריכה   

  מדעיים
    

      --  the International Editorial Board, Business, Management & Education  2014 חבר, 
      --  the Editorial Advisory Review Board, IGI Global Publishers  2012 חבר, 

    
    



 

  
 

 
  אשר-זוהר בן פרופ' 5 מתוך  4עמ'  -פרופיל 

  פעילות ציבורית  
    

    2000-1997  אביב-נציג ציבור, ביה"ד לעבודה, תל
   1996-1991 אסיה -חבר הועד המנהל, לשכת המסחר ישראל 

   Institute of Third World Studies, Manchester  2002-1988 יועץ לענייני סין, 
   --  Royal Society (Asia), London 1978 חבר, 

    
    

  מיומנויות לשוניות  
    

  אם-רמת שפת ית, עבריתאנגל
    

  שפות נוספות סינית,  צרפתית, ספרדית, גרמנית
      

  רמה  קשב דיבור קריאה כתיבה
  סינית  טוב סביר סביר סביר
  צרפתית  טוב סביר טוב בינוני
  ספרדית  טוב בינוני טוב בינוני
  גרמנית  טוב חלש טוב חלש

    
    

  (רשימה חלקית)פרסומים  
    

(Editor) - HELM - Harmonised European Land Monitoring: Findings and Recommendations of the 
HELM Project, The HELM Project, Tel-Aviv, Israel (ISBN 978-965-92202-0-5) 

2013    

“Societal Implications”, pp. 22-25 in Ben-Asher, Z (ed.), HELM - Harmonised European Land 
Monitoring: Findings and Recommendations of the HELM Project, The HELM Project, Tel-Aviv, 
Israel; ISBN 978-965-92202-0-5 

2013    

“Gender Differences in Buyer-Seller Negotiations: Emotion-Regulation Strategies” (with 
Gulcimen Yurtsever, Toros University, Mersin, Turkey; Berrin Ozyurt, Yaşar  University, Izmir, 
Turkey) in Social Behavior and Personality, An international journal; Vol. 41, No. 4, pp. 569-576 

2013    

“Gender differences in buyer-seller negotiations: Misrepresentation of information” (with Gulcimen 
Yurtsever, Toros University, Mersin, Turkey) in African Journal of Business Management; Vol. 
7(12), pp. 976-979 

2013    

“From e-Learning to e-Education: Goals. Strategic assessment and Implications” in Aimilia 
Tzanavari &  Nicolas Tsapatsoulis (eds.), Affective, Interactive and Cognitive Methods for E-
Learning Design: Creating an Optimal Education Experience, IGI Global Publishers 

2010    

Didn’t They Do Well? (Gender & Information Society) – Presentation at the 2004 IST Conference, 
Den Hague  

2004    

Society & Gender: From "War of Sexes" to all-Social Co-operation – Monograph 2003    

Japan Since 1945: The Rise of an Economic Superpower – Book Review for the Journal of Asian 
Studies (American Association of Asian Studies, Ann Arbor, Michigan), Vol. 53, No. 4 November; 
pp. 142-145 

1996    

Asian Money Markets - Book Review for the Journal of Asian Studies (American Association of 
Asian Studies, Ann Arbor, Michigan), Vol. 53, No. 1 February; pp. 128-130 

1996    

Policy Making, Management and Education - Comparative Analysis of NIEs –EU (Presentation) 1995    

Philosophical & Practical Approaches To Organisation & Management in China - Centre of Asian 
Studies, University of Hong Kong (Presentation) 

1991    

Dictionary of Economics & Business (Massada) - Scientific Editor [Hebrew] 1990    

'National Liberation', Educational Reflections, Vol. XII, pp. 94-115 [Hebrew] 1990    

'The Israeli Declaration of Independence - Textual Analysis' in Adan, S. (ed.), The Declaration of 
Independence - Actual Implications (Tel-Aviv, Education & Culture Press), pp. 41-60 [Hebrew] 

1989    

'National Identity, Economic Performance & Educational Policies', in Educational Reflections, Vol. 
X, pp. 204-220 [Hebrew] 

1987    

Personality & Social Character: An Outline for a Theory of Manipulation / Monograph; 
Copenhagen, Royal Danish School of Education 

1984    

‘Multi-Cultural Identity’, Social Research Quarterly, No. 27/34, pp. 179-202. 1981    

'Ideology & Economic Systems - a Psycho-Sociological Approach', Annual Congress, Israeli 
Sociological Association, February (Presentation) 

1980    

     



 

  
 

 
  אשר-זוהר בן פרופ' 5 מתוך  5עמ'  -פרופיל 

 
 
 

  (רשימה חלקית)פרסומים   המשך
     

‘The Political Economy of Development: A Theoretical Framework’ in  Crossroads Journal of 
International Dynamics & Social Change, Vol. II, No. 5 (Winter), pp. 69-100 

1980    

‘On Humanities & Social Sciences – A Remark’, Social Research Quarterly, No. 12/19 (Summer), 
pp. 247-50 

1977    

‘Theoretical Setting of Chinese Foreign Policy as a Behavioural Pattern’ in International Problems, 
Vol. XV, No. 1-2 (Spring), pp. 134-147 

1976    

‘Maoism, Marxism & Ancient Chinese Political Thought’ in The 3rd International Congress of 
Human Sciences in Asia & North Africa, Mexico City, August (Presentation) 

1976    


