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מונע מתפיסות עולם ערכית ליבראלית שנובעת מכבוד האדם .מאמין בצורך בקידום שוויון בין אנשים שונים ומכוון
מטרה תוך הקפדה על דוגמא אישית .בעל מוטיבציה ויכולת להציב חזון ומטרות ,בעל יכולת למידה גבוה ,בעל יוזמה
מתמדת ויכולת הגשת החזון באופן ששחוף אחריו אנשים לעשות טוב ומתוך הקפדה על תפיסת עולם ברורה .בעל יכולת
מנהיגות ששחופת אחריה אנשים ומגשימה רעיונות בדרך של......
ניסיון מקצועי
היום  - 2011 -מנהל היחידה לאקטיביזם צעיר בישראל ,הסוכנות היהודית.
במסגרת התפקיד אחריות כוללת על יחידה שמונה מעל ל 600-עובדים במגוון תכוניות חינוכיות חברתיות
ברחבי הארץ במגוון אוכלוסיות המייצגות את החברה בישראל .אחריות על גיוס כספים וקשר עם יהדות
התפוצות .ופיתוח אסטרטגיה ותוכניות חדשות כמענים לקשים ואתגרים בחברה.
 - 2008 -2010מנהל הקמה של כפר הנוער "אגהוזו שלום" ברואנדה.
כפר הנוער אגהוזו –שלום הוקם על מנת לתת מענה ליתומים ,ניצולי רצח העם שהתרחש ברואנדה בשנת
 . 1994תפקיד מנהל ההקמה דרש עבדוה מאומצת של הקמה פיזית של המקום שכללה בנייה ,קידוח בארות מים ,תכנון
מרחבים ציבוריים ,עבודה מול ממשלת רואנדה שרים ואנשי מטה .התפקיד גם דרש הקמת כל המנגנונים החינוכיים
אדמיניסטרטיביים של התנהלות כפרית שוטפת כמו הקמה של בית ספר צומח כיתות ט'-יב' ,פיתוח והטמעה של פעילות
חינוכית לא פורמאלית ופורמאלית ,הקמת מערך טיפולי תומך של החניכים וכל מנגנוני האדמיניסטרציה ממחן בגדים ועד
מערך משאבי אנוש הנהלת חשבונות ולוגיסטיקה .הכפר היום מונה למעלה מ 500 -חניכים ויותר מ 130 -אנשי צוות
מקומיים.
 - 2006-2008מנהל חטיבת דור העתיד ,סוכנות היהודית
התפקיד דרש פיתוח והרצה והטמעה של מגוון תוכניות ארציות לילדים ונוער בסיכון בהיקפים גדולים בשיתוף עם משרדי
ממשלה ותמיכה של יהדות התפוצות.
 – 2002-2006מנהל תוכנית בעמותת "אשלים" של ג'וינט ישראל
כמנהל תכניות פעלתי לקדם את הרעיון ,שאז נראה בחיתוליו -המגזר הרביעי .התפקיד חייב פיתוח מיזמים עסקיים
בשיתוף עמותות מהמגזר השלישי ,נערים בסיכון מהרווחה והחינוך ביחד עם אנשי עסקים לקידום רווחים חברתיים
ועסקיים כאחד.
 – 1996-1999מנכ"ל מייסד של חברת "שדות" -רשת חנויות אורגניות בישראל.
תפקידו של מנכ "ל מייסד של חברה שקמה על מנת להקים רשת בתי טבע ברחבי הארץ היה צריך לפתח תפיסה עסקית
אסטרטגית מצד אחד ומצד שני לעסוק בניהול השותף של חוזים ,הדרכה והעסקת עובדים עבודה מול בנקים וניהול שוטף
בקנה מידה גדול .לימים החברה עברה גלגולים רבים עד שחברה לסופרשל שרכש את הפעילות ומיזג אותה לחנויות Green
שהן חנות בתוך חנות ברשת הסופרשל.
 – 1994-1999מייסד ומנכ"ל במשותף של חברת א.ל .הרדוף בע"מ.
כמנכ"ל מיסד של חברת א.ל .הרדוף עסקנו בפיתוח תפיסת העבודה להקים בישראל חברה סיטונאית מובילה בארץ בתחום
של הפצה ,יבוא ,ופיתוח של מו צרים אורגניים לחנויות טבע ברחבי הארץ .לימים החברה עברה גלגולים ושמה הפך להיות
"אדמה" והיום היא נמצאת בבעלות קיבוץ מעברות שרכשו את החברה
 – 1993התמחות במשרד עורכי דין דרור יהודאי .התמחות בתחום האזרחי מסחרי.

 -1992התמחות בפרקליטות הפלילית ,מחוז ת"א .התמחות בתחום הפלילי.
 -1985-1988רכז לימודי עברית ויהדות בבית הכנסת הרפורמי "בית ישראל" ,קלרמונט ,קליפורניה.
התפקיד דרש יכולות ארגוניות ובעיקר הכנת קבוצות של נערים יהודים אמריקאים לקראת שנת הבר מצווה הן בלימודי
תוכן והן בלימודי השפה העברית.
 – 1979רכז קן השומר הצעיר בחיפה.
שנת שירות בקן חיפה .גיוס חניכים לתנועה ,הדרכה בקן עצמו ומעורבות כוללת של המדריכים במסגרות התנועתיות בגבעת
חביבה ומחוצה לה.

השכלה
 - 2000-2002בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית ,מכון מנדל למנהיגות ,ירושלים ,עמית
 LLB – 1988 -1992לימודי משפטים באוניברסיטת תל אביב
 BA - 1985-1988בהיסטוריה של העת החדשה ,פומונה קולג' ,קליפורניה (מלגת הצטיינות מלאה)
-1986

לימודי ספרדית במידלברי קולג' ,מדריד ,ספרד

קורסים מקצועיים
* קורס גישור" ,גומא" המרכז הישראלי לגישור
תעודת הוראה ,בית ספר למנהיגות חינוכית ,מנדל בירושלים
* לימודי אנגלית באוניברסיטת ברקלי ,קליפורניה
* קורס דירקטורים ,בית ספר למנהיגות חינוכית ,מנדל בירושלים

עשייה ציבורית
היום  - 2013 -חבר דירקטוריון של מספר רב של ארגוניים חברתיים -כפר הנוער בן יקיר ,רמת הדסה ,הדסה נעוריים
וקריית יערים .קרן שחף לקידום קהילות צעירות ,עמותת דרומה.
 - 2000 - 2006יו"ר וועד ההורים של בית הספר היסודי "אילנות" בתל אביב.

שרות צבאי
 – 1979-1982חטיבת הצנחנים במגוון תפקידים
שפות:
עברית -שפת אם ,אנגלית ברמה גבוה מאוד דיבור הבנה וכתיבה ,ספרדית ברמה גבוה של הבנה ודיבור ומעט כתיבה

