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Ôיחסי אנו˘ מˆויינים, יכול˙ סדר וארגו
Ôרב בהדרכה, ניסיו Ôברמה גבוהה, ידע וניסיו
בעמידה מול ˜הל, ניסיוÔ רב בניהול

פרוי˜טים, ובניהול הכוונה וחניכה.

| Ôממ˘ל, דיפלומטיה ואסטרטגיה אונ' רייכמ Ôלימודי ˙ואר רא˘ו
או˜טובר 2020 - היום

- ˙וכני˙ הˆטיינו˙ חבר˙י˙ "הזירה ל˘ינוי חבר˙י".
- רכז˙ כנס "˘גרירי הע˙יד" בנוכחו˙ בכירי עולם הדיפלומטיה,

ה˙רבו˙ והעס˜ים
- ˙וכני˙ "רביÔ" למנהיגו˙

 
˙יכוÔ ˘מעוÔ בÔ ˆבי | 2011- 2015

- 5 יח"ל אנגלי˙, הרחבה במ˜ˆועו˙: פיזיולוגיה ˘ל הספורט,
˙ולדו˙ הערבים והאסלאם. 

 

ניסיוÔ ˙עסו˜˙י

סגני˙ יו"ר אגוד˙ הסטודנטים, אונ' רייכמÔ | יולי 2022- היום
 

ה˙מחו˙ במחל˜ה לייעוı אסטרטגי ומ˙ארי, עיריי˙ ˙ל אביב |
ינואר 2022- יוני 2022

 
"אכפ˙ בלילה"- עיריי˙ ˙ל אביב | ספטמבר 2021 - יוני 2022

'הדרכ˙ רחוב' בדרום העיר, מחל˜˙ ˜ידום נוער.

"רכז˙ ˘בט, ˆופי ˜רי˙ אונו | ינואר 19- או˜טובר 2020
- ניהול ˘בט רביעי בגודלו בארı, מונה כ-1600 חניכים.

- אחריו˙ אדמיניסטרטיבי˙ וחינוכי˙ על פעילו˙ ה˘בט ה˘וטפ˙. 
- ניהול ˙˜ˆיב ורכ˘.

- ניהול וחניכה ˘ל ˆוו˙ מדריכים ˘כיר. 
- ניהול וחניכה ˘ל ˆוו˙ מרכזי ה˘בט הˆעירים.

- ניהול ופי˙וח פרויי˜טים לרבו˙ טיולים.
 

רא˘ מחל˜˙ רווחה- הנהל˙ אגודה
 

Ôה˙נדבו˙ באגוד˙ הסטודנטים- אונ' רייכמ
 

˘אג"י חרדים מיזם ה˘בטים | או˜טובר 2020- יוני 2021
- בוגר˙ ה˙וכני˙ ה˜ורא˙ להידו˜ ה˜˘ר החילוני-חרדי, ואיחוי

ה˘סעים בחברה הי˘ראלי˙.
 

Prowoman  | או˜טובר 2020- יוני 2021
- בוגר˙ ה˙וכני˙ החבר˙י˙ בעמו˙ה הפועל˙ ל˜ידום נ˘ים

ל˙פ˜ידים בכירים וˆמ˙י ה˘פעה.
 

בוגר˙ ˙נוע˙ נוער; ˆופים
 
 

פעילו˙ חבר˙י˙

מפ˜ד˙ פלוג˙ גדנ"ע- ˘דה בו˜ר | 2019-2018
- פי˜וד וניהול כוח אדם; פלוגה ˘ל כ-60 מפ˜דים ו3 ˜ˆינו˙.

- ˙כנוÔ וניהול גדנ"ע ייעודי˙ בה˙אם לˆרכי כל אוכלוסייה.
- פי˙וח והכ˘ר˙ מפ˜דים בנו˘אי הדרכה, והכנה לˆה"ל.

- עבודה ˆמודה עם הדרג הפי˜ודי ˘ל הבסיס.
˜ורס מ"פ חיל החינוך והנוער | 2018

פרויי˜ט ˆהלה כלא אופ˜- הדרים | 2019-2018
- יˆיר˙ ˙וכני˙ ˘נ˙י˙ לפרוי˜ט חד˘, פי˙וח הדרכה 

לה˘˙לבו˙ בˆבא ובאזרחו˙.
- ה˙נדבו˙ עם נערים [בגילאים 14-18] הנמˆאים באגף 

ייחודי לבעלי פוטנˆיאל לגיוס לˆבא. 
- עיסו˜ בהדרכה מ˘מעו˙י˙ והטמע˙ ערכים, ˙וך 

ארגוÔ מפג˘ים מעוררי ה˘ראה לבני הנוער האסירים.
מפ˜ד˙ מחל˜ה; יחיד˙ פר˜ המ˘ימה הלאומי˙ | 2018-2017

- ניהול ופי˜וד על מחל˜ה המונה כ- 60 חיילים ו˜ˆינו˙. 
- עבודה מ˜בילה למחל˜˙ הנוער ˘ל עריו˙ ˙ל אביב ונ˙ניה, ו˙נועו˙ הנוער. 

- ˙כלול, ליווי ואחריו˙ על ˙הליכי ההכנה והגיוס לˆה"ל בב˙י הספר ומועדוני הנוער.
- עיסו˜ בפי˙וח הדרכה, הכ˘רו˙ מ˜ˆועיו˙ וכ˙יב˙ ˙כנים ב˙חום ההכנה לˆה"ל.

˜ורס ˜ˆינים | 2017
2017 -2016 | Ôפלוג˙ סער; בסיס מחווה אלו
- מפ˜ד˙ ˆוו˙ טירונו˙ אוכלוסיו˙ ייחודיו˙. 
- טירונו˙ בנים: בעלי עבר וסעיפים נפ˘יים. 
 .Ôטירונו˙ בנו˙: נערו˙ מ˜א"ם, נערו˙ בסיכו

˜ורס פי˜וד הו"ד | 2015- 2016
 
 

˘ירו˙ ˆבאי

ה˘כלה


