עומר שכטר
תאריך לידה10/02/1992 :
כתובת :רח' אתרוג  ,19ראש העין
טלפון054-7633708 :
דוא"לomersh18@gmail.com :
השכלה:
כיום – לימודי תואר ראשון בתכנית חכמ"ה (פילוסופיה ,כלכלה ,מחשבה מדינית) ומדעי
המדינה  -אוניברסיטת חיפה
 סטודנט שנה ב'
– 2015
 בוגר קורס דירקטורים
 בוגר קורס מחזיקי תיק נוער וצעירים
 :2009-2011השכלה תיכונית במגמה טכנולוגית ,תיכון עירוני בגין ראש העין.
 תעודת בגרות מלאה
 תעודה טכנולוגית –  15יח' לימוד מדעיות (מדעי המחשב ,שירותי רשת,
שפות תכנות וביולוגיה)
 :2011בוגר קורס למנהיגות פוליטית" ,פוליתקווה" ,של קרן ברל כצנלסון וקרן
פרידריך אברט.
ניסיון תעסוקתי:
 :2008-2010עורך ומגיש בתכנית הרדיו "בראש צעיר"  -תכנית הנוער של רשת א'
של קול ישראל.
 נושאי התוכניות ,השאלות שנשאלות ,רשימת המרואיינים ,ההפקה,
הזמנת האורחים ועיצוב וקביעת לוח הזמנים של השידור נעשו על-
ידי .התוכניות שהפקתי ושידרתי עסקו בנושאים שונים ומגוונים :ארגוני
עובדים בישראל ,הבחינה הפסיכומטרית ,הגשמה במסגרת תנועות
נוער ,קבוצות ספורט בבעלות אוהדים ,המחנה הסוציאל-דמוקרטי
בישראל ומוזיקת מחאה ככלי פוליטי- .
http://www.youtube.com/watch?v=v9ja__Cl2KY

:2013-2015



רכז ומדריך נוער
מדריך צעירים בתכנית ארצית של קרן כצנלסון וקרן פרדריך אברט



מדריך גרעין שנת שירות בתנועה הקיבוצית

:2014
חברתי-ציבורי:
כיום :חבר מועצת העיר ראש העין – מחזיק תיק נוער וצעירים
 חבר המועצה הצעיר בישראל
 חבר בוועדות :כספים ,משנה לתכנון ובניה ,חינוך ,מלגות לסטודנטים,
מכרזים ותחבורה.
 :2008-2011פעיל ,מדריך ויו"ר מועצת קן ראש העין של תנועת הנוער העובד והלומד –
 מוביל פרויקט להטבת תנאי ההעסקה של עובדי קבלן במוסדות החינוך
בעירhttp://www.youtube.com/watch?v=QEOSevTWT2I .

 :2008-2011יו"ר נוער מרצ –
 במסגרת תפקיד זה יזמתי אירועים אקטיביסטים רבים אשר דרשו עיסוק
מרובה בתחום התקשורת ויחסי ציבור .הקמתי רשת ענפה של מוקדי
פעילות לנוער אשר מהווה עד היום כמודל פעילות לנוער .יזמתי כנסים
ואירועים רבים בהשתתפות של עשרות בני נוער תוך קשר מתמיד עם
חברי כנסת ועיתונאים .קיום אירועים ,סמינרים וסיורים בנושאים שונים:
אירועי תמיכה במאבק המורים ב ,2009מאבק מול תופעת עובדי הקבלן
במשרדים הממשלתיים ,פאנל בנושא זכויות הקהילה הגאה ,מאבק
להשוואת שכר המינימום של הנוער לשכר המינימום הכללי וכן הלאה.
 :2011-2012שנת שירות בנוער העובד והלומד באשדוד
 קומונר ומדריך בקן אשדוד-דרום של התנועה
 :2011ממקימי מאהל המחאה בראש העין – קיץ 2011
נציג במועצה הארצית של ראשי המאהלים של המחאה החברתית

חבר בפורום פריפריה של תנועת המחאה

שירות צבאי:
:2013 – 2011
 בית הספר לטג"ח – טיפוס ,גלישה וחילוץ
 מדריך הסוואה בבית הספר ללוט"ר

