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פעילות ציבורית
 – 2015הפעלת קו אוטובוס בכפר סבא בשישי בערב בשיתוף פעולה של העירייה והמגזר הפרטי,
הפיכת כפר סבא לעיר הראשונה בישראל ללא ריסוס בגינון העירוני ,מעבר לגינון בר קיימא ,הקמת
גינות כלבים חדשות ,הקמת שש גינות קהילתיות ,הפעלת פרוייקט יהודי-ערבי במימון האיחוד האירופי
למען חיסכון באנרגיה ,הנהגת עלייה מהדלת האחורית בקו  29מכפר סבא להרצליה ,ביטול איסור
הנטיעות בעיר בשנת השמיטה ,התחלת פרוייקט חקלאות עירונית על גגות העיר ,מאבק בגזענות בעיר
ופרוייקטים רבים נוספים שאני מקדם במסגרת תפקידי.
 – 2014ייסוד מסורת של תפילות שוויוניות רפורמיות וקונסרבטיביות ביום הכיפורים במספר מוקדים
בכפר סבא ,ביטול מונופול החנוכיות של חב"ד בעיר ,מינוי שתי נציגות של מרצ למועצה הדתית – בהן
בפעם הראשונה בהיסטוריה רבה חילונית ,שינוי תקן הבנייה בעיר למען חניות לאופניים ,הפיכת כפר
סבא לעיר הראשונה בת  100,000תושבים שבכל בנייניה ישנה תשתית להפרדת אשפה לשלושה
זרמים ,הגנה על עצי העיר באמצעות שקיפות רשימת הכריתות.
נובמבר  – 2013היום  -סגן ראש עיריית כפר סבא מטעם מרצ ומחזיק תיק איכות הסביבה
והקיימות .במסגרת זו אני אחראי על מחלקות נקיון העיר ,גנים ונוף ,תברואה מונעת ,רכב ,שילוט
וקיימות .יו"ר ועדת איכות הסביבה וחבר בועדות מכרזים ,כספים ובטיחות בדרכים.
אוקטובר  – 2013עמדתי בראש רשימת מרצ למועצת העיר כפר סבא והובלתי את מרצ בחזרה
לשיא של  4מנדטים אחרי מנדט בודד בקדנציה הקודמת.
אפריל  – 2011היום – חבר הנהלת מרצ – במסגרת זו ייסדתי את הפורום למאבק בכפייה הדתית.
הגעתי באופן עקבי כמעט לכל ישיבות ההנהלה ,השתתפתי בדיונים והשפעתי על דרכה של מרצ.
 – 2013 – 2010חבר הנהגת ישראל חופשית .היתה לי הזכות להיות בין מקימי התנועה .בין השאר
ניהלתי את תחום הניו מדיה.
 – 2013 – 2009יו"ר מרצ כפר סבא  -במסגרת זו ניהלתי קמפיין למען תחבורה ציבורית בשבת
והובלתי חזית ציבורית נגד ניסיונות פגיעה באורח החיים הפלורליסטי בעיר .קידמתי אג'נדה לשינוי
הסדרי התחבורה הציבורית בכפר סבא ,הסדרה מחדש של זמני ומסלולי קווי האוטובוס וסלילת שבילי
אופניים.
 – 2012 – 2011מנהל הניו מדיה של מרצ  -ארגנתי מחדש את פעילות הרשת של המפלגה ,גייסתי
והפעלתי צוותי מתנדבים ,הייתי אחראי על אתר האינטרנט והניוזלטר השבועי של מרצ ,פיקוח על
הפעילות ברשתות החברתיות ,הקמת אתרים לקמפיינים שונים והטמעת טכנולוגיות חדשות.
 - 2007 – 2006יו"ר תא הסטודנטים של מרצ באוניברסיטת חיפה .בין השאר ,הובלתי את המאבק
למען חופש הביטוי באוניברסיטת חיפה .לקחתי חלק בקידום הצעת החוק לתיקון חוק זכויות הסטודנט,
במטרה להבטיח את חופש הביטוי במוסדות להשכלה גבוהה ,והשתתפתי בדיונים בנושא בועדת החינוך
של הכנסת .בנוסף ,הקמתי מחדש ,הדרכתי והפעלתי את נוער מרצ בחיפה.
 – 2006 – 2004חבר מועצת אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה ויו"ר האופוזיציה באגודה.

 – 2003מנהל קמפיין השטח והנוער של מרצ כפר סבא.
 – 1999 – 1998מדריך קבוצות נוער במסגרת שנת שירות בנוער מרצ.
 – 1998יו"ר נוער מרצ כפר סבא.
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עוד קצת על עצמי
בין השנים  2013 – 2007לקחתי חלק כמהנדס תוכנה ומנהל פיתוח במגוון פרוייקטים של חברות
בינלאומיות וסטארטאפים .שירתתי בצה"ל בחיל הים.
אני נשוי ללירן ואב לגוני בת השנה ותשעה חודשים.

