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ניסיון תעסוקתי
מועצת עיריית תל-אביב-יפו

 - 2013היום
חבר מועצת העיר (מרצ)
 יו"ר ועדת הפלורליזם העירונית (פורום אירגוני ההתחדשות היהודית בעיר)
 יו"ר ועדת מדיניות השכירות בעיר
 יועץ ראש העיר לענייני פיתוח גלובלי וחדשנות
 חבר בוועדת תכנון ובניה ,ועדת הכספים וועדת רישוי עסקים
 חבר דירקטוריון ב :תאגיד עיר עולם ותיירות ,הסימנטק ועזרה וביצרון
 - 2010היום

תל אביב  -יפו

תל אביב  -פו

תנועת ישראל חופשית

מנכ"ל מייסד
 ניהול והקמה של תנועה ציבורית לקידום פלורליזם יהודי  ,חופש דת וחופש מדת בישראל.
 פיתוח אסטרטגיה ומאפייני עבודה
 ניהול קמפיינים ציבוריים (ברשת ובשטח)
 גיוס וניהול תקציב פעילות של כשניים וחצי מיליון ₪
 עבודת לובינג למול חברי כנסת ומשרדי ממשלה
 ניהול צוות של חמישה עובדים ועשרות רבות של מתנדבים.
 עבודה רצופה וקרובה עם בכירי קהילה היהודית בארה"ב
מפלגת מרצ
2012
סמנכ"ל מטה הבחירות הכלליות
 תיאום וריכוז כל חלקי מטה מפלגת מרצ השונים במערכת הבחירות לכנסת ה19-
2009
דובר



תל אביב  -יפו

ירושלים

לשכת חבר הכנסת אילן גילאון
ריכוז פעילות המטה החברתי של תנועת מרצ במהלך הבחירות הכללית לכנסת
ניהול הפעילות התקשורתית של חה"כ ושותף לקמפיין הכללי של המפלגה

2008
מנהל תכניות
 הקמת ארגון הידידים של השדולה האירופית למען ישראל
 ניהול קשרים עם שרים וחברי כנסת ,אנשי עסקים ומובילי דעת קהל ישראלים
 ארגון כנס בינ"ל בפאריס בהשתתפות מאות חברי פרלמנט ואנשי עסקים מאירופה וישראל
 -EFIהשדולה למען ישראל בפרלמנט האירופי

בריסל/ירושלים

עמותת "פסטיבל בשקל"
2008-2005
סמנכ"ל ומנהל פיתוח משאבים
 ניהול מערך פיתוח המשאבים והתקציב של העמותה המקדמת תרבות ואומנות בפריפרייה החברתית
והגאוגרפית של ישראל
 גיוס וניהול של  3מיליון ש"ח לתקציב העמותה
 ממונה על המדיניות התקשורתית של העמותה ואיש הקשר למשרדי יחסי הציבור
הסוכנות היהודית/קרן אביחי

2008-2007
מנחה קורס אחווה
 הכשרה שנתית בנושא זהות יהודית לשליחים חוזרים למחנות הקיץ בארה"ב

ירושלים

ירושלים

ירושלים

הסוכנות היהודית לישראל
2007-2005
חבר צוות מיון שליחים מתנדבים
 חבר קבוע בצוות השוקל את מועמדותם של המיועדים לשליחות ארוכה מתנדבת במדינות היעד של המחלקה
לחינוך של הסוכנות היהודית
הסוכנות היהודית לישראל

סאות'בנד ,אינדיאנה

2005-2004
שליח
 ממונה על תכנון ,פיתוח והפעלה של מספר פרוייקטים חינוכיים המיועדים לקבוצות גיל שונות בקהילה
היהודית באיזור ,כולל בקמפוס של אוניברסיטת נוטראדם.
 פרסום מאמרי דעה בעיתונות המקומית בנושאי ישראל והמזרח התיכון

השכלה
לונדון

2010-2009
MSc in Public Policy
זוכה מילגת צ'יוונינג של משרד החוץ הבריטי והמועצה הבריטית .התמקדות בלימודי קבלת החלטות וניהול מערכות
ציבוריות .תזה :המאבק הישראלי בטרור והשפעתו על דעת הקהל הפלסטינית.
University College London – University of London

האוניברסיטה העברית בירושלים
2008-2005
תואר ראשון ביחסים בינלאומיים מזרח תיכון ואסלאם
התמחות במזרח תיכון בן ימינו ויחסי החוץ של ארה"ב
קורס ניצנים של הסוכנות היהודית לארץ ישראל

2006

ירושלים

ירושלים

בוגר הקורס הייחודי לפיתוח מנהיגות ועתודת שליחים של הסוכנות היהודית  .בין נושאי הקורס נדונו אתגרי הציונות
בעת המודרנית ,יחסי ישראל תפוצות ומושגי יסוד ביהדות.
קורס דירקטורים של ההסתדרות הכללית והמכללה
למנהל

2012

תל אביב

שירות צבאי
אגף המודיעין ,חטיבת המחקר
2004-2000
קצין מחקר ,סגן ראש מדור בזירה הפלסטינית
קצין מחקר ,סגן ראש מדור בזירה הפלסטינית  .התפקיד כולל ניתוח אסטרטגי של הנעשה בזירה בתחום המדיני
והביטחוני וכן מחקר בתחום הטרור .דרגה צבאית בסוף השירות:סגן
אגף המודיעין  ,בית הספר למודיעין
2004
מפקד קורס חוקרי מודיעין לאגף המודיעין והפיקודים המרחביים
פיקוד ישיר על צוות מדריכים וחניכים .פיתוח תוכניות הדרכה והכשרה מקצועית.

תפקידים נוספים בהתנדבות
חבר ועד מנהל עמותת מעש
 - 2012היום
מעש היא קבוצה אזרחית ששמה לעצמה כיעד הסרת חמסים שעומדים בפני צעירים בכניסה לעבודה משמעותית
בשירות הציבורי בישראל .נמנע על הצוות המייסד של הקבוצה ,שכבר עובדת בשיתוף פעולה מקיף עם משרדי
ממשלה ואירגונים נוספים לקידום יעדיה.
חבר ועד מנהל בעמותת אדם לאדם
2011 - 2008
שותף לביקורת ,אישור תוכניות העבודה והתקציב של עמותה הפועלת לקידום ופיתוח מנהיגות יהודית בינ"ל .העמותה
מפעילה רשת מתנדבים לסיוע הומניטארי וחקלאות חדישה בהודו ומדינות אפריקה .התוכנית היא חלק מתוכנית מסע
של של הסוכנות היהודית וממשלת ישראל.
2009 - 2008
חבר בועדת ההיגוי של ארגון Present Tense
פרוייקט בינלאומי לפיתוח יזמות חברתית בעולם היהודי .הפרוייקט בעל סניפים בירושלים ,בוסטון ,ניו יורק וטורנטו.
כחבר בצוות ההיגוי ייעץ להנהלת הפרוייקט כיצד להתאים את חזון המיזם למגזר השלישי בישראל.

שפות
עברית :שפת אם ,אנגלית :רמת שפת אם ,רוסית :רמה טובה (דיבור) ,ערבית :רמה בינונית (קריאה וכתיבה).
.1

