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בהובלת ניסיון  גיוס ורתימת העובדים והארגון להשגת היעדים. , תוך, מחויבותחריצות, נחישות
עולמות היזמות, ידע וניסיון מ שילוב ויישום.יצירת חזון, תכניות אסטרטגיות  ,תהליכי שינוי
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