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כבוגר תנועת הנוער הציונית “יהודה הצעיר” עליתי לישראל בגיל  22לבדי ,מתוך הכרה ציונית עמוקה
שכאן צריך להיות ביתי וביתו של כל יהודי .בו-בזמן דגלתי בחלוקת הארץ עם בני העם הפלסטיני שחי
בה .מאז ועד היום שני עקרונות אלו מנחים אותי בחיי הפרטיים ובפעילותי הציבורית.
בשנתיים הראשונות שלי בארץ חייתי בכפר קרע ועסקתי בהתנדבות בעבודה קהילתית עם
תושביו .למדתי להכיר את הפלסטינים אזרחי ישראל כבני אדם שווים ,למדתי את מנהגיהם בחברה,
ואף למדתי לקרוא ולדבר ערבית.
בגיל  25הייתי עובד המדינה הראשון בתפקיד שיזמתי ,כאחראי על קידום יחסי יהודים-ערבים,
במשרד החינוך בדרגה השקולה לדרגת מפקח .כשנה לאחר מכן הקמתי את המכון לחינוך לדו-
קיום יהודי-ערבי שהיה מסונף למשרד החינוך ולמשרד ראש הממשלה ,וניהלתי אותו  6שנים.
ב 1988-הקמתי את מכון איפקר"י ( ,)org.ipcri.wwwלקידום שלום על בסיס שתי מדינות לשני
העמים ,וניהלתי אותו עד  2012לצד חנא סניורה IPCRI .הוא מכון ישראלי-פלסטיני משותף ייחודי,
ופועלות בו מחלקה אסטרטגית ,מחלקת חינוך ומחלקה לסביבה ומים.
יזמתי וניהלתי ערוץ תקשורת חשאי לשחרור גלעד שליט זמן קצר לאחר שנחטף ,ופעלתי דרכו
כחמש שנים בלי שהתבקשתי לכך .לאחר שנכשלו כל הניסיונות והמגעים של דיפלומטים ,מתווכים
ושליחים ממונים לשחרורו של החייל החטוף אישר לבסוף ראש הממשלה את הערוץ החשאי
שהקמתי ,ובאמצעותי התקבלה פריצת דרך שהובילה בסופו של דבר להחזרתו הביתה.
(הסיפור המלא ב"לשחרר את גלעד" בהוצאת כינרת וב" "Negotiator Theבהוצאת )Toby
באמצע שנות השמונים הייתי בין מייסדי הקהילה הרפורמית "כל הנשמה" בירושלים ,ושימשתי בה
יו"ר בשלוש שנותיה הראשונות.
כיום אני עוסק בקידום אנרגיה סולרית באמצעות חברת  Gigawatt Globalכאחראי לפעילות
החברה בפלסטין ובמצרים.
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