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 2017-2016 מחזור ד'חברי 

 תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הבריתב
 

 אדם גנשל 

. 1995-נולדתי באנגליה ועליתי לישראל ב .ביישוב צור הדסה עם רעייתי ושלושת ילדינו ררוגמת

בעשרים השנים האחרונות עסקתי בתחום של חינוך יהודי לתפוצות. רוב השנים עבדתי בתכניות השונות 

יהודית, פלורליסטית אמריקאית הוותיקה ביותר. כיום אני -תנועת הנוער הציונית -של יהודה הצעיר 

אל, לאחר שבמשך שש שנים ניהלתי את תכנית הדגל של מנהל את התכניות החינוכיות של התנועה בישר

התכנית הגדולה והוותיקה ביותר בתחום זה בארץ. יש לי  , שהיאהתכנית השנתית לבוגרי תיכון -התנועה 

משרד התיירות תואר ראשון באקולוגיה מאוניברסיטת לידס בבריטניה, ואני מורה דרך מוסמך מ

ניו ג'רזי ארה"ב, שם שירתי כשליח לחוף המזרחי מטעם יהודה לוש שנים בחייתי שואוניברסיטת חיפה. 

 הצעיר והסוכנות היהודית. בזמני הפנוי אני מתאמן באמנויות לחימה ויש לי חגורה שחורה בטקוונדו.

 Adam Jenshil 

I live in Tzur Hadassah with my wife and our three children. I was born in England 

and moved to Israel in 1995. For the last 20 years I have been working in the field of 

Jewish education, most of that time in various roles for Young Judaea, the oldest 

American, Zionist, pluralistic youth movement in Israel. I currently oversee all of 

their Israel programs after having spent several years directing short and long-term 

programs for teens and students in Israel, including 6 years directing Young Judaea 

Year Course, the largest and oldest gap year program in Israel. I have a BA in 

Ecology from Leeds University and I am also a licensed tour guide. For three 

wonderful years my family and I lived in New Jersey and I worked in NYC whilst on 

shlichut with the Jewish Agency. When I have time I enjoy training in martial arts and 

have a black belt in Taekwondo.  

 

 איתמר מרגלית
ברק. את שירותו -מכן באחוזת-יזרעאל: תחילה בקיבוץ מרחביה ולאחר-, נולד וגדל בעמק1988יליד 

-הצבאי העביר בחיל השריון ובסיומו פנה ללימודים גבוהים. בעל תואר ראשון בתקשורת ממכללת עמק

מהאוניברסיטה העברית ותעודת קורס עוזרים פרלמנטריים. יזרעאל, תואר שני בתקשורת פוליטית 

ולקח חלק פעיל  ynet-במקביל מילא תפקידים במספר ארגוני תקשורת כגון: קול יזרעאל, קול רגע ו

מדרש -הלל, בית-מדרש לזכויות אדם בשיתוף בית-ביוזמות התחדשות יהודית כדוגמת "נפש יהודי", בית

  מדרש לסוגיות ריבונות.-פרת ובית-רשת עיןחברותא באוניברסיטה העברית, מד

 

Itamar Margalit 
Born in 1988, grew-up and raised in Jezreel Valley: First in Kibbutz Merchavia and 

then Ahuzzat Barak. Served in the Armored Corps and right after his duty applied to 

higher education. Graduated from the Yezreel Valley College (B.A. in 

communication) and the Hebrew University in Jerusalem (M.A. in political 

communication), alongside with diploma for parliamentary assistants. In addition to 

the educational background, he worked for a few news outlets such as Kol Yezreel, 

Kol Rega and Ynet and participated in Jewish renewal initiatives like "Nefesh 
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Yehudi", Beit-Midrash for human rights in cooperation with Hillel, Beit-Midrash 

Havruta in the Hebrew University, Ein-Prat and Beit-Midrash for sovereignty topics. 

 

 אליסה עקיבא

במוסקבה ומשפחתי  1989, נשואה לעמית ומתגוררת בחיפה, העיר שגדלתי בה. נולדתי בשנת 27בת 

עלתה ארצה כעבור כשנתיים. מיד הגענו לחיפה, וכאן השתקענו. במהלך השנים הייתי חברה בתנועה 

למנהיגות של הרפורמית בארץ, וכנערה אף מדריכה בתנועת הנוער שלה וחניכה במכינה הקדם צבאית 

תל"ם ביפו, שבמהלכה למדנו, התנדבנו בקהילה ועברנו הכנה ערכית לשירות בצה"ל. אני מוצאת 

יהודי שלי. בצבא שירתתי כמדריכת חי"ר במדור סיור, -בקהילות התנועה בית חם וחיבור לעולם הרוחני

ל בצדק בנפאל, המכשיר חיילים לניווטים ותצפיות. לאחר שהשתחררתי, לקחתי חלק בפעילות של תב

 חוויה שהייתה מעצבת עבורי מבחינות רבות.

התחלתי את לימודיי בתכנית 'אופקים' באוניברסיטת תל אביב, זוהי תכנית מצטיינים  2011בשנת 

שמטרתה להכשיר מורים ומורות למקצועות היהדות כתרבות, כאשר התכנית עוסקת באופן ביקורתי 

ית והישראלית. במהלך התכנית למדתי תואר ראשון בפילוסופיה וחילוני בשאלות הנוגעות לתרבות היהוד

יהודית ובמקרא, לצד תעודת הוראה במקצועות הללו. כיום אני מורה ומחנכת בבית הספר הריאלי העברי 

בחיפה, בסניף התיכון בית בירם. החינוך הינו דרך חיים עבורי, ועל כן אני מאמינה שכחלק מזה עליי גם 

 וף תמיד להתפתח בתחום. להמשיך ללמוד ולשא

Alisa Akiva 

Age 27, married to Amit and lives in Haifa, the city that I grew up in. I was born at 

1989 in Moscow, and two years later, my family made 'aliya'. We came to Haifa and 

settled there. Growing up, I was a member at the 'Israel movement for reform and 

progressive Judaism', participating in the youth group as an instructor. Later on, I took 

prat in the IMPJ Mechina. This project is a post-high school, pre-military year 

dedicated to study, volunteer and get prepared toward service in the IDF. Until this 

day, the reform community has a distinct place in my spiritual world. During my 

service, I was infantry instructor. Afterwards, I was in Nepal for 6 months taking part 

in 'Tevel' – working with impoverished communities in Nepal, to enhance and 

advance the livelihood, and wellbeing of their members. 

At 2014 I graduated the 'Ofakim' program in Tel-Aviv University, that qualifies 

teachers for the study of cultural judaism. The program deals with questions of Jewish 

and Israeli culture from a critical and secular point of view. During my study, I got 

my teacher's certificate and majored in Hebrew Bible and Jewish Philosophy, two 

subjects I find meaningful for my identity. Nowadays I teach and educate at the 

'Hebrew Reali School in Haifa', Beit Biram branch. Educating is a way of life for me, 

and therefore I believe that I need to further study, evolve and strive for knowledge.  

 

 אלנתן מרכוס

, נשוי למיטל ואב לאורי. בוגר תואר ראשון בסוציולוגיה, אנתרופולוגיה ושירותי 29יליד גוואטמלה, בן 

אנוש מאוניברסיטת חיפה. אלנתן גדל בחיפה וצמח על ערכי אהבת התורה, העם והארץ וכיום מתגורר עם 

 משפחתו בקרית מוצקין. 

, חברת תיירות  "Hands on Israel"ק בבהיבט המקצועי, כיום משמש אלנתן כמנהל אופרציה ושיוו

כלל בוטיק לישראל ובעברו שימש כרכז רווחה וחברה במרכז הבינלאומי של הטכניון, והיה אחראי ל

ההיבטים הסובבים את חייהם של סטודנטים בינלאומיים הלומדים בטכניון בתחומי רווחה ופעילות 

  .חברתית, תרבותית וחינוכית

יון, הגיע מ"הלל חיפה", שם החל את דרכו כמתמחה בתחום פיתוח משאבים למרכז הבינלאומי של הטכנ

 וגיוס תרומות ולאחר סיום לימודיו לתואר ראשון, שימש כרכז מנהלה ותקשורת. 

במסגרת התנדבותית בחייו הקהילתיים, אלנתן פעיל כרכז קשרי חוץ וחבר בוועד המנהל של "חמדת 

שוויונית, קונסרבטיבית, היחידה בכל אזור פרברי  -ההלכתית ימים" הקהילה המסורתית הקריות, הקהילה

 חיפה, וכן חבר וועדת ההיגוי להקמת מבנה בית הכנסת של הקהילה הקונסרבטיבית בקרית ביאליק.
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בוסטון ופועל לקידום ערכי  -אלנתן חבר ב"מנהיגות הצעירה" ובוועדת זהות יהודית של שותפות חיפה

 בוסטון.  -וון הפרויקטים של שותפות חיפהאהבת ישראל וזהות יהודית במג

את אהבתו לעם ולארץ ולערכי אהבת התורה, מבטא אלנתן בחייו האישיים ובפועלו המקצועי והציבורי 

ושואף לעסוק בתחומים אלו ולהביא לתמורות משמעותיות עוד בחייו בתחומי הזהות והעמיות היהודית, 

 לם היהודי ובציבור הישראלי. וקידום הקשר, הפלורליזם, הקבלה וההכלה בעו

Elnatan Marcus 

29 years old, Born in Guatemala, married to Meital and father to Ori. Earned his 

bachelor's degree in Sociology, Anthropology and Human Services at the University 

of Haifa.  

Elnatan grew up in Haifa and was raised on the values of love of the Torah, the 

Jewish people and the land of Israel, and nowadays lives with his family in Kiryat 

Motzkin. 

In his professional life, Elnatan is Director of Operations and Marketing at "Hands on 

Israel" Israel Boutique Tourism Experiences Company and previously served as 

Student Affairs Coordinator at Technion International, responsible for the 

International student community's welfare and social life.  

Prior to his time at Technion- Israel Institute of Technology, Elnatan worked for Haifa 

Hillel, the Haifa branch of Hillel International, the Foundation for Jewish Life on 

Campus, starting off as an intern specializing in Resource Development and 

Fundraising then hired as Administration and Communication Coordinator.  

As volunteer in his communal life, Elnatan is active as External Relations Coordinator 

and member of the Board of Directors of "Chemdat Yamim", the conservative 

community in the Krayot, the only egalitarian and pluralistic synagogue and 

community in the suburbs of Haifa. In addition, Elnatan is part of the steering 

committee for building the community's new synagogue and home in Kiryat Bialik.  

Elnatan is a member of the Young Leadership and Jewish Identity Committees of 

CJP's Boston- Haifa Connection, actively promoting the values of love of Israel, 

Jewish Peoplehood and Jewish Identity in a variety of projects of the partnership.  

His love to the Jewish people, the land of Israel and the values of love of the Torah, 

Elnatan expresses in his personal, communal and professional life and strives to 

engage in these areas and bring profound changes during his lifetime in the areas of 

Jewish Identity and Jewish peoplehood, and promoting connection, pluralism, 

acceptance and inclusion in the global Jewish community and the Israeli public. 

 

 אלעד )כפיר( זמיר

  .נולדתי וגדלתי בבאר שבע, למשפחה עם תשעה אחים ואחיות .1985יליד 

שירתי בצה"ל בתפקידי ניהול אבטחה. למדתי תואר ראשון במדעי המדינה ותקשורת במכללת אשקלון 

 אילן. -במסלול הבינתחומי של אוניברסיטת בר

, מאגף לפעילות הצעירים ועד ת הליכודמגוון תפקידים במפלגהתנדבתי ועבדתי בהשתלבתי, מגיל צעיר 

. השקעתי בתנועה זמן רב, הרגשתי מחובר ומשפיע מאוד בפעילויות אידיאולוגיות, חברתיות גזברות

  ופוליטיות.

עם חה״כ כרמל עבדתי התחלתי בכנסת כעוזר פוליטי של חה״כ גדעון סער, שר הפנים לשעבר, לאחר מכן 

יו״ר ועדת הכלכלה. כיום אני עובד כיועץ פוליטי ופרלמנטרי של יו"ר ועדת הכנסת, חה״כ שאמה הכהן, 

 יואב קיש. כל חברי הכנסת מתנועת הליכוד, דבר שחשוב לי מאוד.

Elad (Kfir) Zamir 

Born (1985) and raised in Beer Sheva, to a family with 9 siblings. 

I served in the IDF in security management positions. Earned my BA in political 

science and communication at Ashkelon Academic College, as part of Bar-Ilan 

University. 
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From a young age I volunteered and worked in various positions at the Likud- 

National Liberal Party, ranging from activities for young people to treasury 

operations. I felt very connected and influential in ideological, social and political 

activities. 

I began working at the Knesset as the political assistant of MK Gideon Saar, former 

interior minister, later with MK Carmel Shama Hacohen, chairman of the Economic 

Committee. Today I am working as the political and parliamentary consultant of MK 

Yoav Kish, chair of the House Committee of the Knesset. All Knesset members I 

worked with are from the Likud, which is very important to me. 

 

 גיא שאולסקי 

' נשוי ואב לשניים, מתגורר במודיעין. עוסק בתחום הפיתוח משאבים וגיוס תרומות בארגוני 77יליד שנת 

המגזר השלישי. מועסק כיום כמתאם חוג ידידי מרכז רפואי שיקומי 'רעות' בתל אביב. בעבר עבד בקרן 

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן ישראל, במרכז שלם, במכון ויצמן למדע, וב-התרבות אמריקה

גוריון בנגב. גיא כיהן בעבר בהתנדבות כחבר בוועדת ההיגוי של שותפות מודיעין רוצ'סטר מטעם 

 הסוכנות היהודית, וכמדריך במחנות הקיץ בארה"ב. 

במנהל עסקים במגמת שיווק מטעם הקריה האקדמית אונו, ובעל תואר  MBAגיא הינו בעל תואר שני 

בניהול מטעם אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ומוסמך בגיוס תרומות מטעם האיגוד המקצועי  BAראשון 

למפתחי משאבים בישראל. גיא הצטרף לתכנית רודרמן ללימודי יהדות ארה"ב באוניברסיטת חיפה על 

שירת  מנת להעמיק את הידע שלו אודות הקהילה היהודית בתפוצות, והקשר החשוב שלה לישראל.

 מודיעין חיל הים )דרגת רב סרן במיל'(.במספן 

Guy Shaulski 

Born in 1977; he is married with two children and lives in Modi’in, Israel. He works 

in the field of Resource Development in non-profits organizations in Israel. Today, he 

is employed by The Reuth Rehabilitation Hospital (Tel-Aviv), in charge of its Israel 

Friends Organization. In past roles, Guy has worked at The America-Israel Cultural 

Foundation, The Shalem Center, Weizmann Institute of Science, and Ben-Gurion 

University’s Student Association. Guy has been a voluntary member of the Modi'in-

Rochester partnership and its Steering Committee, and served as an emissary in the 

Jewish Agency’s North American summer camp program.  

Guy holds an MBA degree in Marketing from Ono Academic College and a BA 

degree in Management from Ben Gurion University, and he has a certification for 

fundraisers from the IAPF - Israel Assoc. of Professional Fundraisers. He has joined 

the Ruderman Program for American Jewish Studies at The University of Haifa, to 

expand his knowledge about the Jewish diaspora and its important relationship with 

the State of Israel. Guy served as an officer in the Israeli Naval Intelligence Division 

(Lieutenant Commander in reserves).  

 

 דוד ברקי 

נשוי לרונלי ואב לשישה, מתגורר בעמק יזרעאל. לאחרונה השתחררתי מצה״ל לאחר שירות ארוך של 

שנה בחיל האוויר. לאורך השירות עסקתי בתפקידים שונים, בהם תפקידי הדרכה, מטה  30למעלה מ 

 מבצעי וכוח אדם ובמיוחד בתפקידי פיקוד בכירים. 

(, בוגר קורס HiTון לחינוך טכנולוגי בחולון )בעל תואר ראשון בעיצוב תקשורת חזותית מהמכ

 דירקטורים של להב באוניברסיטת תל אביב ובעל תעודת הוראה. 

במהלך שנות שירותי, נחשפתי לקשר המיוחד הקיים בין קהילת יהודי ארה״ב למדינת ישראל. אני מאמין 

שר זה. מבחינתי, צעד שקשר חזק בין הקהילות הוא בעל חשיבות גבוהה ויש לעשות הכל בכדי לחזק ק

 ראשון הוא להכיר וללמוד לעומק את הקהילה היהודית בצפון אמריקה.

David Barki  

I am married to Ronlee, a father of six children, we live in Emek Izrael. I recently 

retired from military service at the I.D.F. I served in the Israeli Air Force for more 
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than 30 years. During my military service I had experienced various positions, 

including instruction, operational and in human resources at the IAF headquarter. 

During the last ten years I served at senior command positions. 

I hold a B.A. in Visual Communication Design from the Holon Institute of 

Technology (HiT), a graduate degree in Directors course from LAHAV Executive 

Education at Tel Aviv University, and a teaching diploma. 

During my military career, I was exposed to the special relationship that exists 

between the American Jewish community and the State of Israel. I believe that a 

strong connection between the two communities is very important. I believe that we 

should do everything possible to strengthen this relationship. For me, the first step is 

to understand and study in depth the Jewish community in North America. 

 

 דני )דניאל( שביט 

בשרותי הצבאי שימשתי כמפקד  .בוגר מכללת ההנדסאים של אורט רחובות. , גדלתי ברחובות1974יליד 

  ם.מתקדמות המשמשות את חיל התותחני מעבדת שטח ודרג ד' לטיפול במערכות מכ''ם

עוסקת במציאת פתרונות תוכן ובנייתם במסגרת אירועים ש ,חברה שייסדתימשמש כמנכ''ל  1999מאז 

אופן פועלת בשהמובילה בתחומה בישראל והיחידה  אעסקיים, כנסי וימי עיון מקצועיים. החברה הי

 .דרך שיתופי פעולה בלעדיים שנרקמו מיום הקמתה ינלאומיב

 .דעי החברה מאוניברסיטת בר אילןבעל תואר ראשון בהצטיינות במ

 .. חובב היסטוריה מודרניתיילדותהתחביב המקצועי שלי מאז  אן סגנונות הישמיעת מוסיקה במגוו

Danny (Daniel) Shavit 

Born in Rehovot, 1974. Graduated at “Ort” engineer’s college and served in the IDF 

as a technical chief commander of an advanced radar systems maintainers’ laboratory.  

I have a BA with distinction from the school of social sciences at the Bar Ilan 

University. As of 1999 I have been the CEO of a unique innovative company which 

provides quality keynote speakers for business events and other kinds of social 

gatherings. This is the leading company of its kind in Israel, and the only one which 

operates internationally in Israel.  

Since my childhood I have been a music collector (all kind of styles), modern history 

is my favored field of interest. 

 

 און מורלי-טל בר

גדלה בעפולה וגרה כיום בירושלים. בוגרת תואר ראשון במדעי המדינה וחינוך מהאוניברסיטה העברית. 

בשמונה השנים האחרונות עובדת ביחידה לשליחות של הסוכנות היהודית, בתחילה במסלול השליחות 

למחנות הקיץ וכעת במסלול שליחות שנת השירות לתפוצות, כרכזת שממיינת שליחים, מכשירה לקראת 

שליחות ומלווה את שליחותם ברחבי העולם. זאת בעקבות עבר אישי עשיר של שליחות בצפון אמריקה, 

טגיה אירופה ואף שליחות באתיופיה במסגרת העלאת יהדות הפלשמורה. במקביל, עבדה גם במכון לאסטר

ציונית, בתנועת בית"ר העולמית, בבחירות המוניציפליות בירושלים והתמחתה בדוברות משרד 

לאחרונה החלה בתפקיד חדש כיועצת לשר גלעד ארדן במשרד לבטחון פנים ועוסקת בנושאים  החוץ.

  .טרייה לאריאלנשואה מקצועיים הקשורים לפעילות המשרד. 

Tal Bar-on Morali 

Born and raised in Afula, today lives in Jerusalem.  

Graduated from the Hebrew university, majored in political science and education. 

Over the past eight years Tal has been working in the Jewish agency, training and 

leading Shlichim- for summer camps and year of service young emissaries. As an 

alumni of the Shlichim program in the Jewish agency, in North America, Europe and 

Africa, Tal has a wide experience in the world of Jewish education and working with 

communities from all over the world.  
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In addition, Tal worked for the world Betar movement, the Institute for Zionist 

Strategies, and for Mayor Nir Barkat at the elections in Jerusalem for city hall. Tal 

was an intern at the Ministry of Foreign Affairs. 

Recently married to Ariel Morali.  

 

 יהודה אוזלבו

יהדות ארצות הברית. לפני כן, -מראשון לציון, עובד בקרן משפחת רודרמן בתחום יחסי ישראל 26בן 

92השתתף במשלחת של הסוכנות היהודית בניו יורק ועבד במרכזים הקהילתיים של 
nd

 street Y  במנהטן

ם התמחות . יהודה בוגר תואר ראשון בתקשורת וניהול בהצטיינות מהמכללה למנהל, עSchenectady -ו

 בתקשורת דיגיטאלית.

Yehuda Ozalvo 
Yehuda is 26 years old. He works as a Program Associate at the Ruderman Family 

Foundation in the field of Israeli-Jewish American relations. He previously took part 

in the Jewish Agency delegation to the United States as an emissary, and was active in 

both New York 92nd Street Y and the JCC of Schenectady.  

Yehuda has a BA in Communications and Management from the College of 

Management Academic Studies, specializing in digital media. He lives in Rishon 

LeZion, Israel. 

 

 יעל גלדסטון

בעלת תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה מאוניברסיטת בר אילן ובעלת תעודת הוראה 

מהאוניברסיטה העברית. במשך כמעט עשרים שנה יעל עסקה בתחום הקשר בין יהדות התפוצות וישראל. 

היא עבדה ביהודה הצעיר ומילאה תפקידים שונים החל מהדרכה בתכניות הקצרות של נוער המגיע 

שותפות  -ראל עד לניהול מחלקה בתכנית השנתית. כיום יעל מנהלת את העמותה, "שותפות עתיד"ליש

ותנועת   FZYשל תנועות נוער יהודיות, ציונינות, פלורליסטיות  של התנועות האחיות "יהודה הצעיר,

 הצופים. 

קבות שליחות יעל הינה צברית דור ראשון להורים שעלו לישראל, האחד מהמזרח והשניה מהמערב. בע

של אביה מטעם משרד התיירות, יעל חוותה את ילדותה בין ישראל וארה"ב. חוויה זו תרמה לכך שיעל 

 הינה דו לשונית ורב תרבותית.

יעל נשואה ואם לשלושה ילדים. היא גאה שהייתה לה הזכות לגדול בישראל ובארה"ב ועכשיו מגדלת את 

 של קהילות יהודיות בעולם ובישראל. ילדיה כאן תוך הטמעת היכרות, הערכה והבנה

Yael Gladstone  

Holds a B.A. in Israel Studies and Geography from Bar Ilan University and a 

Teachers License from the Hebrew University. Over the last twenty years, Yael has 

worked in the field of the Israel-Jewish diaspora relationship.  She worked for Young 

Judaea Israel programs in several capacities, from guiding the youth Israel tour 

programs to Year Course Department Director. Today, Yael is the Director of the 

“Atid Partnership.”, a non-profit organization comprised of three Jewish, Zionist, and 

pluralist sister youth movements: Young Judaea, FZY, and the Israeli Scouts.  

Yael is a first generation Tzabarit, born to parents who made Aliya from different 

cultures - one from the East and the other from the West. Since her father was a 

shaliach for Misrad haTayarut, Yael grew up in both Israel and the United States. This 

helped her become bilingual and bicultural.  

Yael is married and the mother of three. She is proud to have had the privilege of 

growing up in Israel, and is now raising her own children here, instilling in them the 

knowledge, understanding, and appreciation of Jewish communities and traditions in 

Israel and the diaspora. 

 

  יערה סלמון מיכאלי
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מכינת גליל  -במדרשה למנהיגותלאחר שסיימה תוכנית בת שנה וחצי  גדלה בקהילה קטנה בעמק יזרעאל.

 עליון, התגייסה לצבא ושירתה כמשק"ית ממשל במחסום ארז על גבול ישראל ורצועת עזה.

אשת חינוך ומומחית תוכן,  -בעלת תואר ראשון בהיסטוריה ובהשלמה לתואר שני בניהול אלכ"רים, יערה

על מחשבה והגות יהודית, בונה לומדת ומלמדת  -עובדת בתשוקה אדירה מזה שנים ב"עולם תוכן יהודי"

 המטבח היהודי. -מערכים ומגבשת תוכניות העוסקות בתרבות יהודית, זהות יהודית ואיך אפשר שלא

תוכנית מנהיגות  -כיום, יערה עובדת כמנהלת השלוחה הצפונית של מכינת "קול עמי לעמיות יהודית"

ם. היא מתגוררת בקריית טבעון עם אישּה מבית הסוכנות היהודית המיועדת לנוער מישראל וקהילות העול

 וילדיה, מקדמת פרויקטים קהילתיים ומובילה יוזמות חינוכיות מקומיות.

Yaara Salamon Michaeli  

Grew up in a small community in the Jezreel Valley. After participating in a 18 

months long Leadership program ("Mechina"), she joined the IDF where she served 

as a Non- commissioned officer at Erez Crossing point, at the Gaza-Israel border. 

With a BA in History and a pending MBA in NGO management, Yaara- an educator 

professional, explores the enthusiastic fields of the "Jewish world": travel the roots of 

Jewish thought and culture, wonder the paths of Jewish heritage and traditions, and 

research with great joy the Jewish culinary.   

Yaara is currently working as a director of the northern branch of "Kol Ami- 

leadership program (Mechina) for Jewish Peoplehood"- The Jewish Agency, and live 

happily with her husband and children in Kiryat Tivon, engaging communal work and 

leading local empowering educational entrepreneurs.  

 

 

 ירדן פריימן

 , גר במושב נטור בדרום רמת הגולן.2+ , נשוי32בן 

 תכנית מנהיגות לבני נוער מהארץ ומחו"ל שעוסקת בעמיות יהודית. -כיום מנהל מכינות ב"קול עמי"

על תואר ראשון ב לפני כן מנהל בתכניות חינוך לא פורמלי בנושאי זהות יהודית ומורשת ישראל.

 קצין שריון במילואים. בפילוסופיה ופסיכולוגיה.

Yarden Freimann 

32 years old, married +2 children, lives in Natur in Ramat Hagolan. 

Today- works as a manager in "Kol Ami- Jewish peoplehood leadership acadamy". 

"Kol Ami"- is a leadership program for Israeli youth and for Jewish youth from 

around the world. 

Before that- worked as a district manager in an educational program that deals with 

Jewish Identity and Jewish values. B.A in Philosophy and Psychology. 

Tank officer in reserve service. 

 

 ליר אלטר

 , גרה בתל אביב.24בת 

 ותקשורת.אני מסיימת עכשיו את לימודי התואר הראשון באוניברסיטת תל אביב במדעי המדינה 

 (. QA quality assuranceבמהלך השנה האחרונה עבדתי בסטארטאפ טכנולוגי בתור )

 בצבא שירתתי במחלקה לקשרים בינ"ל.

, שמקדמת ערכים של תרבות, הכרת השונה ובונה קשרים CISVכרגע אני מתנדבת בתנועת נוער בשם 

 במחנה קיץ בצרפת. בינלאומיים. במהלך החודש הנוכחי אני מתפקדת בתור חברת צוות 

Lir Alter 

I'm 24 years old, and I currently live in Tel Aviv.  

I'm graduating this year with a B.A. in political science and communication from 

TAU.  

For the past year, I've been working at a tech startup in a QA (quality assurance) 



8 

 

position.  

During my time in the army, I served in the international department.  

At the moment, I am volunteering with a youth organization called CISV, which 

promotes cultural awareness, encourages diversity, and builds global friendship. For 

the past month, I have served as a staff member at a CISV summer camp in France.  

 

 מיה שהם

 בוגרת תואר ראשון במדעי המדינה ובשרותי אנוש מאוניברסיטת חיפה.

ניהולית בתחומים חברתיים. במסגרת זו עבדתי -אדמיניסטרטיביתהקרירה המקצועית שלי משלבת עשייה 

נוער בסיכון ובעשור האחרון כרכזת תכניות ומשלחות בפרויקט -, בניבעלי מוגבלויותעם אוכלוסיות 

 "שותפות ביחד" של הסוכנות היהודית. 

-הודיות בדרוםבעבודתי אני אחראית על קידום קשרי הגומלין בין האזור הספציפי בארץ לעשר קהילות י

-מזרח ארה"ב. אני בקשר מתמיד עם מגוון רחב של חברי הקהילה היהודית, מגשרת בין הפערים הבין

בחרתי ללמוד ולהעמיק   תרבותיים והציפיות ומוצאת דרכים להדגיש ולתעל את המכנים המשותפים.

קהילה היהודית בהיסטוריה וההתפתחות של הקהילה היהודית בארה"ב והקשר שלה עם מדינת ישראל וה

 בארץ באמונה שזה יסייע להנחיל שייכות מושכלת יותר. 

נשואה לאורן, פסיכולוג ועוסק בפיתוח ארגוני ותורות למידה במכללות בצה"ל, אימא לחמישה ילדים, 

 חנה. -מתגוררת בפרדס

Maya Shoham 

BA in Political Science &Human Services at the University of Haifa. 

My professional career combines administrative-management positions in social 

areas. Within this framework I worked with special needs populations, youth at risk 

and in the last decade as coordinator of programs and missions in the "partnership 

together" of the Jewish Agency. 

In my work I am responsible for promoting interactions between specific regions of 

the country and ten communities in the Southeast United States. 

I am in constant contact with a variety of Jewish community members, bridges 

cultural gaps and different interest and expectations and try to find ways to stress and 

channel the common denominators between our communities. I chose to learn and 

enhance my familiarity with the history and development of the American Jewish 

community and its relationship with the State of Israel and the Jewish community in 

Israel in the belief it will help instill an informed and more active belonging.   

Married to Oren, psychologist in the IDF Academy dealing with organizational 

development and learning methods. Mother of five children, lives in Pardes-Hana.  

 

 מיטל עוזרי

בימים אלה מיטל מנהלת את תוכניות הנוער והמחנה המשותף של צו פיוס ופועלת לקידום שיח סובלני 

ומפגש בין בני נוער ממגזרים שונים בחברה הישראלית היהודית. למיטל נסיון רב בעולם השליחות 

ובחו"ל.  הציונית ומחנות הקיץ בארצות הברית. היא מילאה תפקידים שונים בתחום החינוך היהודי בארץ

בעבר ניהלה את תחום החינוך במסגרת משחקי המכביה ולפני כן חזרה משליחות של שלוש שנים מטעם 

הסוכנות היהודית ותנועת יהודה הצעיר בשיקאגו שבארצות הברית. מיטל מתמחה בניהול מפעלי חינוך 

אישית וגישור בין  בלתי פורמאלי בדגש על תוכניות העוסקות במגוון זהויות, מורכבויות בבניית זהות

 תרבויות. 

   .מיטל בוגרת התוכנית למנהיגות וניהול חינוכי של אוניברסיטת בר אילן ומתגוררת בירושלים

Meytal Ozeri 

An experienced and enthusiastic youth educator, Meytal is leading the youth 

programs of Tzav Pius. A nonprofit that work to develop an Israeli society in which 

Jews of differing perceptions along the secular-orthodox spectrum, share a strong 

commitment to Jewish and democratic values. In the past she managed programs in 

Israel (Maccabiah Games, Young Judea year Course) and in the US (JAFI Shlicha, 
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CYJ Midwest educational director). Meytal's expertise are in program and team 

management, showing a consistent success in leading large-scale operations, 

marketing campaigns and PR all while keeping her team singing her praises. She has 

a BA in Educational Management Leadership from Bar Ilan University. Lives in 

Jerusalem.  

 

 נועה שחר

גדלתי בקיבוץ להב, התחנכתי בתיכון לחינוך סביבתי במדרשת בן גוריון וכיום גרה ברמת גן עם בן זוגי 

 ושני ילדיי. 

מכן עשיתי תואר בספרות ובמדעי ולאחר  13השתחררתי משרות צבאי בתור קצינת מילואים בשייטת 

 המדינה באוניברסיטת תל אביב.

עבדתי מספר שנים בהפקות טלוויזיה והייתי מפיקה בפועל של תכניות רבות. לאחר כמה שנים בתחום 

עשיתי שינוי ועברתי למגזר השלישי. במשך שלוש שנים עבדתי ב"מידות", ארגון תשתית שמטרתו קידום 

 והייתי אחראית על הפקת כנסים ואירועים ועל הקשר עם העמותות.  האפקטיביות במגזר השלישי

כיום אני עובדת ביוזמת "יכולים נותנים", יוזמה שמטרתה לקדם את הנתינה הפרטית המשמעותית בקרב 

בעלי יכולת בישראל והצמחת הדור הבא של הפילנתרופיה בארץ. במסגרת תפקידי אני אחראית על מדיה 

 גיסטיקה וקשרי קהילה.דיגיטלית, תפעול, לו

Noa Shachar 

I was raised in Kibbutz Lahav, graduated from the High School for Environmental 

Education at Midreshet Ben-Gurion in the Negev, today I live in Ramat-Gan with my 

spouse raising our two kids. 

Following my military service as an officer for reservists in the Israeli Navy Seals 

unit, I attended Tel Aviv University and obtained a B.A degree in literature and in 

political sciences. I worked for a few years as a TV producer and was the executive 

producer of a number of TV shows. Then I decided to shift to the non-profit sector 

working at "Midot" – a capacity building NGO that aims to improve the effectiveness 

and impact of NGO's. I worked as the producer of the conventions and was 

responsible for the relationship with the NGO's. 

Today I work at "Committed to Give" whose goal is to change the culture of giving 

among wealthy Israelis, to promote a meaningful Israeli philanthropy, to expand the 

circle of private donors and encourage strategic, effective giving. I am the initiative 

coordinator, responsible for digital and new media, logistics and operation. 

 

 נטע בורשטיין

. בוגרת תואר ראשון במדע תל אביב, גדלה באמסטרדם ולאחר מכן בשוהם, כיום מתגוררת ב1987ילידת 

לאחר שירות צבאי בחטיבת המבצעים  המדינה ולימודי אסיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

קייצים. בין  3המטכ"לית, יצאה לשליחות במחנה קיץ יהודי בבוסטון מטעם הסוכנות היהודית במשך 

. בתום Alexander Muss High School in Israelהקייצים הדריכה נוער יהודי אמריקאי בתוכנית 

דית בפילדלפיה ובמקביל ריכזה את שבט התואר הראשון יצאה נטע לשליחות בת שנתיים בפדרציה היהו

הצופים הישראלי המקומי. במסגרת השליחות עסקה בחינוך ישראל בדגש על חיזוק הקשר והגשר בין 

הקהילה היהודית לישראל ועבדה עם מגוון קהלים בקהילה היהודית, ילדים, נוער, סטודנטים ומבוגרים. 

תוכנית עבור צעירים יהודים מהתפוצות אשר  -בר"כיום נטע מנהלת את התכנית החינוכית של "גרעין צ

 מעוניינים לעלות לארץ ולהתנדב לשירות מלא ומשמעותי בצבא ההגנה לישראל כחיילים בודדים. 

Neta Burshtein 

Born in 1987, grew up in Amsterdam and then in Shoham, now lives in Tel Aviv. 

Neta got her BA in Political Science and Asian Studies from the Hebrew University 

of Jerusalem in 2013. After finishing her military service in the General Staff 

Operations Division, Neta was a counselor at a Jewish summer camp in Boston for 

three summers. In between she worked for Alexander Muss High School in Israel, an 

Jewish American youth program in Hod HaSharon. After she graduated from the 
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Hebrew University, Neta worked as the Israel Emissary at the Jewish Federation of 

Greater Philadelphia. She was also leading the local Israeli Scouts chapter. While 

working for the Jewish community in Philadelphia she was focusing on Israel 

education with an emphasis on strengthening the connections between the Jewish 

community and Israel. Neta worked with a variety of audiences in the Jewish 

community, children, youth, students and adults. Today she is working as the 

educational manager at Garin Tzabar - a program for young Jews who wish to make 

Aliyah and volunteer for a meaningful service in the IDF as lone soldiers.  

 

 עדן חזני ציון
בוגרת תואר ראשון בסוציולוגיה ומדעי הרוח מהאוניברסיטה העברית. בת לעולים מהולנד וארה״ב, גדלה 

במשפחה דתיה ירושלמית )אורתודוכסית מודרנית(. עסקה בקידום זכויות נשים, חינוך לקידום שיוויון 

רכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ו״לדעת״. מגדרי, מניעת פגיעה מינית והעצמה בארגונים כגון קולך, מ

 יקט לוביינג לאיסור זנות במדינת ישראל. יהקימה וניהלה רשת פעילים מטעם עמותת עצו״ם בפרו

ארצות שימשה כשליחת קמפוס בית הלל וקהילה מטעם הסוכנות היהודית בוויסקונסין  2012בשנת 

במוסדות להשכלה גבוהה בארץ לקידום תוכניות  יחד עם בן זוגה, יהונתן. בשנים האחרונות עבדה הברית

 .ומניעת נשירה של סטודנטים מתקשים באוניברסיטה הפתוחה ובבצלאל האקדמיה לאמנות

Eden Hazani Zion 

I was born in Jerusalem and raised in an egalitarian modern Orthodox family. My 

mother is the daughter of Dutch Holocaust survivors and my father is the son of an 

American rabbi who was a veteran in the Haganah and a Chaplin in the US army. I 

have been engaged in advocating for women's rights body, mind and spirt. I have 

worked and volunteered in many educational, counseling and lobbying initiatives to 

advance gender equality. I graduated from the Hebrew University in Jerusalem with a 

Bachelor's degree in Sociology and Humanities.  

In 2012, with my husband, Yehonatan, I served as an emissary of the Jewish Agency 

on campus and in the local community in Madison WI, USA.  

Since then I have been involved in encouraging and implementing programs for 

higher education and professional training at the Open University. 

 

  רון פיין
יה. מבחינה מקצועית, בעבר עסקתי י בה רוב חיי. כיום מתגורר בהרצלנולדתי ברעננה וגרת 34בן 

גוריון בנגב ובקורס טיס של צה"ל -במסחר במסגרת עסק עצמאי וכיום אני מתרגל ועוזר הוראה באוני' בן

וכמו כן במרכז הבינתחומי הרצלייה. אני בוגר תואר ראשון במדעי החברה והרוח של האוני' הפתוחה. 

א מעניין ומאתגר אותי מאז. אני מאוד אוהב את במסגרת זו למדתי קורסים על יהדות ארה"ב, והנוש

 התרבות הפוליטית האמריקנית, השיטה הכלכלית וההווי האמריקני. 

Ron Fain  
Born and raised in R'anana Israel. Professionally, in my past I was a small business 

owner. Today I am a teacher aide and instructor at Ben-Gurion University and in 

aviator training -I.D.F and IDC Herzliya. I hold a B.A from the Open University.  In 

earlier studies I learned courses about the Jewish community in the U.S and I eager to 

learn and know more. I am fascinated with American political system, culture and 

society. 

 

 שי גלזר

 , נשוי ואב לארבעה ילדים, גר בבנימינה.46בן 

שנים ביחידה הממלכתית  14שם עבדתי  ,לאחר השירות הצבאי התגייסתי לשירות הביטחון הכללי

לאבטחת אישים. במהלך התקופה למדתי במרכז הבינתחומי בהרצליה וסיימתי לימודי תואר ראשון 

במשפטים ועסקים, כמו כן עברתי את מבחני ההסמכה לעריכת דין. בסיום תקופה זו עבדתי כשלוש שנים 

 בתפקידי ניהול ותפעול במגזר העסקי הפרטי.
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החלטתי לעשות הסבה להוראה במקצוע האזרחות. כיום אני עובד כמורה לאזרחות, רכז  2008בשנת 

 יב' בתיכון חדרה ) ביה"ס בו למדתי בילדותי(.-המקצוע ומחנך של כיתות יא'

Shay Glazer 

Born in Hadera, 46 years old, married to Anat, father of four, lives in Binyamina. 

After the military service in the IDF, joined the Secret Service (Sheen Bet), worked 

14 years in the Israeli security agency.  

Studied at IDC Herzliya, completed LLB degree and the Israeli Bar Association's 

qualification exams. Worked for three years as an operation manager in the business 

sector. 

In 2008 made a career change, studied education and specialized in citizenship 

studies. Today, works as a teacher in Hadera High School (where he himself studied).   

 

 שירי מס

לאחר סיום לימודי התיכון נסעתי לשנת נולדתי וגדלתי בראשל"צ, חניכה ומדריכה בשבט הצופים בעיר. 

ווסט" בניו ג'רסי ארה"ב. עם החזרה לארץ -שירות מטעם הסוכנות היהודית בקהילה היהודית "מטרו

 התגייסתי לחטיבת המחקר בחיל המודיעין לשירות צבאי מלא מעניין ומאגר.

התנועה הקונסרבטיבית, לאחר שירותי הצבאי עבדתי כמדריכה חברתית למגוון קבוצות נוער מחו"ל, דרך 

 החוויה הישראלית ובמכון למדריכי חו"ל בירושלים.

התחלתי את לימודי האקדמאים באוניברסיטה העברית בירושלים: תואר משולב של לימודי  2012בשנת 

לאומיים. במהלך שנות הלימודים עבדתי כרכזת במסלול שליחי שנת שירות בסוכנות -משפטים ויחסים בין

 היהודית. 

כחלק מתפקידי אני מרכזת קבוצת "עמיתי  Greater Metrowest"ם, אני רכזת תכניות של קהילת "כיו

ג'רסי, ומרכזת -דילר": תכנית מנהיגות יהודית לבני נוער בראשל"צ, שפועלת בשיתוף עם הקהילה בניו

 את תחום מיון וליווי "שינשינים" היוצאים לשנת שירות בקהילה.

Shiri Mass 

I was born and raised in the city of Rishon Le-Zion. As a teenager spent most of my 

free time in the Israeli scouts. After I graduated High school I spent a year in the 

Jewish community of Metrowest NJ as part of the Jewish Agency “Shnat Sheirut” 

program (year of community service service) when the main goal was to bring Israel 

to the community. At the year of 2007 I started my army service as in the Intelligence 

force. Those were two meaningful challenging years. 

After the army I staffed number of Israel trips, working with youth from the US, 

Australia, England and South Africa.  At the year of 2012 I started my Law and 

International relations BA at the Hebrew University in Jerusalem.  

Today, I’m the coordinator for the Diller Teen Fellows program for the partnership 

between Rishon Le-Zion and Greater Metrowest NJ.  I also lead the screening and 

training process of the young Shlichim that are about to work and serve in the 

community of GMW. 

 

 תל אביב וידריך

  ה האקדמית תל אביב יפו.. בימים אלו מסיימת תואר ראשון בממשל וחברה במכלל26בת 

 .אני יו"ר ומקימת תא יפואיות לקידום נשים ושוויון מגדרי במכללה האקדמית ת"א יפו

 .אני מתמחה בלשכת חבר הכנסת מאיר כהן ומתנדבת בעמותת חינוך לפסגות כמדריכת דרמה והעצמה

 . החוץ אני עובדת במחלקת עיר עולם של עריית תל אביב בתחום מרכזי מידע לתייר וקשרי

Tel Aviv Widrich 

26 years old student in the Acedemic College of Tel Aviv-Jaffa, finishing my 

Graduate degree in Political science these days. I am the head and founder of the 

Women's activist group on campus "Yafoyiot". I'm an intern at the Knesset for M.K 

Meir Cohen, and a volenteer at "Educating for Excellence" NGO. I work at Tel Aviv 
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Global at the tourist information centers and foreign relations of the city. 

 

  

 

 


