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תאריך לידה15.02.1985 :

אוניברסיטת תל אביב  M.A -במדיניות ציבורית ,שנה ראשונה.

 2011-2015מכללת סמינר הקיבוצים – תואר ראשון  B.EDבמסלול לחינוך דמוקרטי.
תעודת הוראה בהתמחות היסטוריה ומקרא.
 2000-2003בגרות מלאה בחטיבה עליונה "מעין" ,קיבוץ עין החורש.
ניסיון מקצועי:
- 2016

יו”ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל .התפקיד כולל הובלת הארגון
היציג של כ 300,000סטודנטים וצעירים בישראל .ייצוג מול המועצה להשכלה גבוהה,
מה"ט ומשרדי הממשלה השונים ,קידום ושיפור ההשכלה הגבוהה בישראל מנקודת
מבטם של הסטודנטים ופיתוח והעצמת אגודות הסטודנטים ברחבי הארץ לצד
שמירה על זכויות הסטודנטים והסטודנטיות.

 2014-1016סגן יו”ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל .התפקיד כולל ייצוג והנהגה
משותפת של כ 300,000סטודנטים וסטודנטיות בארץ ,פיתוח מערך תמיכה ושירותים
לכ 40-אגודות סטודנטים בקמפוסים השונים ,לרבות ליווי ותמיכה במאבקים
סטודנטיאליים פרופסיונליים ופיתוח תחום המעורבות החברתית והאזרחית של
סטודנטים בארץ באמצעות ההתאחדות.
 2012-2014יושב ראש אגודת הסטודנטים של מכללת סמינר הקיבוצים .המשרה כוללת ייצוג של
כ 5500סטודנטים מול המכללה .ניהול כללי של העמותה של אגודת הסטודנטים
המונה כ 30-חברים ,ייצוג המכללה בפורום יושבי הראש בהתאחדות הסטודנטים
הארצית.
 2013-2014ראש "פורום הסטודנטים לחינוך בישראל" .הפורום מאגד לתוכו את מרבית
האגודות במוסדות להכשרת מורים בארץ .התפקיד כולל את הובלת מדיניות
הפורום ,ריכוז המשימות ,ייצוג מול ראשי המכללות ,מול משרד החינוך ומול גורמים
נוספים.
 2013-2014חבר בוועד המנהל של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל.
 2012-2011רכז פרויקט בתי הספר בירושלים בעמותת "אחריי  -נוער מוביל שינוי" .התפקיד
כולל ,תכנון הפעילויות מול התיכונים השונים ,בניית מערכי ההדרכה והנחיית
המדריכים המעבירים את התכנים .הפרויקט מעודד ומעלה את מוטיבציית
התלמידים לקראת גיוסם לצה"ל ,ומכוון לשירות משמעותי ,לעשייה חברתית
ולתרומה לקהילה.
 2010-2011הדרכה בעמותת "אחריי  -נוער מוביל שינוי" בירושלים ,בפרויקט בתי הספר
המוזכר לעיל .התפקיד כלל הדרכות בתיכונים השונים בכיתות יא' -יב'.
 2009-2010הדרכת קבוצות בתוכנית התנדבות בנפאל ,כחלק מארגון "תבל בצדק" ,ארגון
ישראלי הפועל בארץ ובעולם למען צדק חברתי-סביבתי .התפקיד כלל ,הנחיית
קבוצות המתנדבים בהרי נפאל ,תכנון אופי הפעילות שתתבצע ,ונתינת תמיכה אישית
לכ 20מתנדבים בכל מחזור.

שירות צבאי:
 2004 -2007שירות חובה מלא ביחידה מובחרת בתור תומך לחימה ,במחלקה שמשלבת עבודה
פיזית הדורשת יכולות טכניות ,חשיבה יצירתית ואחריות רבה ,תפקוד תחת לחץ
ועבודה מסביב לשעון.
 שירות של כשנתיים כמנהל עבודה במחלקה זו.
 מיון מועמדים לשירות הביטחון ובחירתם ליחידה.
פעילות חברתית והתנדבותית:
2009

התנדבות בנפאל כחלק מארגון "תבל בצדק" ,העברת פעילויות והקמת פרויקטים
למען העצמה קהילתית ,חברתית ואישית של כפריים בהרי נפאל.

2008

הקמת פרויקט סביבתי/חברתי בקיבוץ גבעת חיים איחוד .פעילויות והדרכות על
אפשרויות להתנהלות "ירוקה" ,הטמעה של שינוי התפיסה הקהילתית והאישית כלפי
השמירה על הסביבה.

 2003-2004שנת שירות בפנימיית בית הילד בת"א ,פנימייה שיקומית-טיפולית – הדרכת נערים
ונערות המגיעים מרקע סוציו-אקונומי נמוך.
שפות:
עברית  -שפת אם.
אנגלית  -רמה גבוהה.
נפאלית  -רמה בינונית.

