מ.ט.י לב הגליל כרמיאל משגב
עמותה רשומה מס58-031-976-2 .
רחוב משגב  ,16ת.ד 5482 .כרמיאל טל  04-9885618 :פקס 04-9886444 :
E-mail : mati@levhagalil.org
 21באוקטובר2007 ,
לכבוד
משרד התמ"ת
ירושלים
הנדון :המלצה לד"ר דוד בנטולילה לביצוע עבודה בתחום היזמות העסקית
ד"ר דוד בנטולילה מוכר לי אישית מאז  1981והיה שותף לפעילויות שונות של המט"י מאז
הקמתו בשנת  .1991הוא היה מעורב בריכוז ותכנון הקורסים הראשונים ליזמות עסקית
שנערכו במט"י.
כמו כן בלט ד"ר בנטולילה שנים רבות כחונך עסקי של יזמים בתחומי הגליל ,במסגרת
פרויקט החונכות העסקית של התמ"ת .הוא הצליח לקדם עסקים רבים )כגון סבתא ג'מילה
בפקיעין( ,ומאידך ,גם מנע הקמת יזמויות שלא היה להן בסיס איתן להצלחה מההיבט
הכלכלי או האנושי של העסק.
ד"ר בנטולילה משלב הכרה מעמיקה של העולם העסקי עם עיסוק בתכנון הוראה ובהעברתה
בפועל ,ומצליח להפרות בצורה זו את שני התחומים.
אני מבקש לציין שתי פעילויות בולטות של ד"ר בנטולילה בתחום הנחלת היזמות העסקית
לדור הצעיר בארץ ,אשר בוצעו בשיתוף הדוק עם משרד התמ"ת:
-

נח"ל יזמים ,שבו שני גרעיני נח"ל עסקו בתקופת ההכשרה שלהם בתחום היזמות
העסקית במקום עיסוק בחקלאות .המט"י שלנו ניהל את הפעילות וד"ר בנטולילה
תכנן את הקורסים והיה המנהל האקדמי.

-

יזמות עסקית לחייל מקא"ם )נערי רפול( ,שבה החיילים הוצאו מהמסגרות שלהם
בצבא שלושה חודשים לפני השחרור והוכשרו לעסוק ביזמות עסקית .ד"ר בנטולילה
ניהל את כל פעילות ההכשרה.

אין לי ספק שד"ר דוד בנטולילה יבצע על הצד הטוב ביותר עבודה בתחום היזמות העסקית
עבור משרד התמ"ת.
בכבוד רב,
דוד סלייפר ,מנכ"ל
מט"י לב הגליל
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