תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית
2020-2019 'חברי מחזור ז
אבי שטיינברג
.'מנהל חטיבת התיירות החינוכית למדינות דוברות אנגלית ב'חוויה הישראלית
 לאחר סיום.8  עד שעלה ארצה עם משפחתו בהיותו בן, אירלנד,אבי נולד וגדל בקהילה היהודית של דבלין
 ומשם המשיך להתמחות בתחום החינוך בלתי, למד לתואר ראשון בחינוך ומדעי המדינה,שירותו הצבאי
.פורמאלי
אבי מילא תפקידי ניהול שונים בכפרי נוער ברחבי הארץ ועמד בראש תוכנית מנהיגות חינוכית של משרד
. דנמרק ופינלנד, נורבגיה, שבדיה, אבי היה השליח החינוכי האזורי של הסוכנות היהודית בסקנדינביה.החינוך
 יזם וניהל פרויקטים שונים והיה שותף בכתיבת התקנון,עבד גם כמנהל החינוכי של ארגון 'מסע' ישראל
.החינוכי של 'מסע' ואחראי על הכשרות והשתלמויות למנהלי תוכניות מסע
;אבי בוגר תוכנית כיוונים לקידום פלורליזם יהודי במדינת ישראל מטעם הפדרציה היהודית של סן פרנסיסקו
 מטעם המכון לחינוך חוויתי יהודי; ובוגר שנת לימודים של לימודי יהדות, תכנית בינלאומית, M² בוגר תוכנית
.במכון שכטר
.מתגורר עם אשתו ושלושת בנותיהם בכפר אדומים
Avi Steinberg
Director of the Israel Experience Educational Tourism Division for English Speaking Countries.
Avi was born and raised in the Jewish community of Dublin, Ireland, until the age of eight,
whereupon he immigrated to Israel with his family. After completing his service in the Israel
Defense Forces, Avi earned his B.A in Education and Political Science, and went on to specialize
in Informal Education.
He assumed various management positions in youth villages throughout Israel and directed an
educational leadership program in the Ministry of Education. Avi served as a regional education
emissary for Scandinavia, Sweden, Norway, Denmark and Finland, while based in Sweden, on
behalf of the Jewish Agency for Israel.
Avi worked as Director of Education at Masa Israel. He established and managed various
programs for young Jewish adults from the Diaspora, took an active role in writing MASA's
educational doctrine and was responsible for running training and enrichment programs for Masa
Program Directors.
Avi is a graduate of the Gvanim program, on behalf of the San Francisco Jewish Federation,
which promotes Jewish pluralism in Israel, as well as a graduate of M², the Institute for
Experiential Jewish Education Senior Educators Cohort. Avi also completed a year of Jewish
studies at the Schechter Institute.
Avi lives with his wife and three daughters in Kfar Adumim.

אורטל דרי
גדלה בראש העין וכיום מתגוררת בת"א .היא עובדת במשרד העלייה והקליטה ,במינהל הסטודנטים ,בתפקיד
ראש דסק טרום עלייה והסברה -אנגלית.
בצה"ל ,שירתה ביחידה לקשרי חוץ ועבדה בעיקר מול צבאות ירדן ומצרים .לאחר מכן עברה לחיל המודיעין,
ליחידה לשיתוף -פעולה בינ"ל  ,IICUשם עסקה בהכשרת משק"ים ,עבודה מול נספחי צבא ומחקר מסווג.
לאחר שחרורה מצה"ל ,יצאה לשליחות קהילתית בטורינו ,איטליה ,מטעם הסוכנות היהודית .במסגרת
תפקידה ,אורטל ארגנה מגוון אירועים קהילתיים ,ערכה סמינרי מדריכים ,לימדה עברית ועוד.
עם שובה לארץ ,למדה לתואר ראשון במדע המדינה והסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית
בירושלים .במהלך לימודיה כיהנה כנציגת ישראל בארגון הסטודנטים הישראלי -אירופאי  .ECJSבהמשך
יצאה לשליחות נוספת של הסוכנות היהודית לסידני ,אוסטליה .שם עבדה עם ילדים ונוער ,לימדה בבתי
ספר ,העבירה הרצאות על ישראל ועוד.
Ortal
Grew up in Rosh Ha’ayin and today lives in Tel Aviv.
She works at the Ministry of Aliyah and Integration, at the Student Authority as the Head of PreAliyah and Hasbara- English. She served the IDF in the Liaison and Foreign Relations Division
at the Taba crossing near Eilat. In this capacity, she worked with liaisons of the Jordanian and
Egyptian armies. Later, she served in the International Intelligence Cooperation Unit- IICUwhere she trained new soldiers, worked with military attaché's and performed classified
research.
Ortal spent two years on Jewish Agency's shlichut to Turin, Italy, where she taught Hebrew to
children and adults, organized cultural events, led the Jewish students’ organization, and ran
hadracha trainings.
When she returned to Israel, she earned a B.A. from the Hebrew University in Political Science
and Jewish History. During her studies, she was the Israeli representative of ECJS- European
Center for Jewish Students.
Later on she spent 3 years on another Jewish Agency's shlichut to Sydney, Australia. During her
shlichut she worked with kids and youth, ran lectures about Israel, taught at schools.

אנה ביילין
נולדתי באנגליה ועליתי לארץ בתור נערה .עבדתי בתחום ההייטק במשך שנים רבות ,ובעשר השנים האחרונות
עברתי לעבוד במגזר השלישי ,בתחומי זהות יהודית ,עמיות יהודית ,ומורשת יהודית .בעבר עבדתי בבית
התפוצות ,מוזיאון העם היהודי ,וכיום אני עובדת בארגון רבני צהר בתחום של יחסי תורמים ופיתוח שותפויות
בדגש על צפון אמריקה .באמצעות עבודתי בצהר  -ארגון ציוני והלכתי שעומד בחזית המאבק למען מדינה
יהודית יותר אתית ,מכילה ומעוררת השראה  -פיתחתי הערכה למורכבות של מערכת היחסים בין התפוצות
לישראל וההכרח המוחלט לבנות גשרים ולטפח הבנה הדדית.
אני בעלת תואר ראשון במדעי המדינה וסוציולוגיה מאוניברסיטת בר-אילן וכיום אני מתגוררת עם אישי ,יליד
ארה"ב ,ושלושת ילדיי במודיעין.

Anna Ballin
I was born in the UK and made Aliya as a teenager. After working in high-tech for many years, I
have spent the last ten years working in the not-for-profit world in the areas of Jewish identity,
Jewish Peoplehood, and Jewish heritage. Having worked previously at Beit Hatfutsot, Museum
of the Jewish People, I currently work at Tzohar in donor relations and partnership development
with a focus on North America. Through my work at Tzohar - a Zionist, halachic organization at
the forefront of the fight for a more ethical, inclusive & inspiring Jewish Israel - I have
developed an appreciation of the complexities of the Israel Diaspora relationship and the
absolute necessity to build bridges and foster mutual understanding.
I hold a B.A. in Political Science and Sociology from Bar-Ilan University and currently live with
my American born husband and three children in Modiin.

אפרת אינדיג
 מנהלת, מדריכה,עוסקת בחינוך בלתי פורמאלי בעשרים שנים האחרונות בתחומים שונים כגון פיתוח תוכן
 בכל תפקידי הובלתי מתוך גישה. מתכננת ומטמיעה שיטות ואסטרטגיות חינוכיות,ומובילת צוותים
.השתתפותית וניהול צוות כמובילה בין שווים
 בשנים. הייתי שליחה של הסוכנות היהודית לתנועת הנוער הבונים דרור בארצות הברית2015-2013 בשנים
שקדמו לשליחות הקמתי וניהלתי בהצלחה עסק פרטי לפיתוח תוכן והדרכה ובין לקוחותי היו ארגונים ללא
 בשלוש השנים האחרונות הקמתי ומנהלת את המרכז. ארגונים ממשלתיים וחברות בשוק הפרטי,מטרות רווח
.החינוכי של תנועת השומר החדש
 מורת דרך ומדריכת,iCenter  בוגרת תכנית לחינוך לישראל של ארגון,בוגרת מכון מנדל למנהיגות נוער
.טיולים מוסמכת ובוגרת תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה
. אשר סבי נמנה בין מקימיו, נשואה לנמרוד ויחד אנו חיים במושב בית הלל,אמא לגפן ולקמה
Efrat Indig
I am an educator, a leader of educational development processes, team leader and a licensed tour
guide.
My expertise in the past twenty years is informal education. In that field, I have held a variety of
positions, such as content developer, guide, director and leader of educational teams, and planner
and implementer of organizational processes. All of those while using participatory methods and
leading from a trust-based approach.
In the years 2013-2015 I was a shlicha of the Jewish Agency to Habonim Dror youth movement
in the States. During the years before that, I have established and managed successfully an
independent business that developed content; among my clients were Israeli NGOs, IDF, and
private and public organizations. During the last three years, I have established and conducted
the educational center of Hashomer Hahadash NGO.

I am a graduate of the the iCenter cohort program, graduate of Mandel program for youth
leadership, a licensed tour guide, and graduated B.A in Psychology. A mother to Gefen and
Kama, married to Nimrod. Lives on an Israeli Moshav, which was founded by my grandfather.

בנג'י מאור
" בנג'י מוביל פרויקטים של "תיקון עולם.מנהל קשרי ישראל תפוצות ופיתוח משאבים במרכז חינוך ליאו באק
 הקיבוץ-  הוא היה חבר מייסד של קיבוץ לוטן.מאז ימיו בתנועת נוער ומחנות קיץ לפני שעלה ארצה לישראל
 בנג'י החזיק בתפקידים. הוא ניהל את תנועת הנוער של התנועה הרפורמית בארץ.הרפורמי השני בארץ
 תלם,) בית ראשון במולדת (קליטת עולי מח"ע בקיבוצים,חינוכיים וגיוס כספים עבור המדרשה באורנים
,) בינה התנועה ליהודית חברתית (כולל הישיבה החילונית,)(תעסוקה ולימודים בקיבוצים עבור עולי אתיופיה
קרן קיימת לישראל באוסטרליה (כשליח פדרלי) ובבית איזי שפירא (לשינוי איכות חיים של אנשים עם
 היום הוא מוביל את העשייה של מרכז חינוך ליאו באק בבניית שותפויות שמקדמות פלורליזם.)מוגבלות
 בנג'י ומשפחתו הם בין חברי המייסד של קהילה מסורתית ידיד. צדק חברתי וחברה משותפת בישראל,היהודי
.נפש בהוד השרון
Benjy Maor
Director of Israel-Diaspora Relations and Resource Development at the Leo Baeck Education
Center in Haifa. Benjy has been leading tikkun olam/social action projects since his days at his
temple youth group and URJ summer camps before he made aliyah to Israel. He was a founding
member of Kibbutz Lotan - the second Reform kibbutz in Israel and former director of Israel’s
Reform Youth Movement. Benjy worked in fundraising and education positions for HaMidrasha
at Oranim, First Home in the Homeland (absorbing new immigrants from the FSU on
Kibbutzim), TeLem (employment and study for immigrants from Ethiopia on Kibbutzim), Bina
Movement for Social Change (including the first Secular Yeshiva), the Jewish National Fund
Australia (Federal KKL Shaliach) and Beit Issie Shapiro (changing the lives of people with
disabilities). Today he leads the Leo Baeck Education Center effort’s to create partnerships
throughout the world that promote religious pluralism, social justice and shared society in Israel.
Benjy and his family are founding members of Masorti Yedid Nefesh synagogue in Hod
Hasharon.

גל חכמון
 בוגר תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל והיסטוריה של. גר בחדרה.אבא של כפיר ואלון ונשוי לקורן
 עובד כרכז הדרכה. שנים9 - עוסק בחינוך בלתי פורמאלי מזה כ.המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב
 בתפקיד זה אחראי על מערך ההדרכה במרכז יצחק רבין והמוזיאון. שנים5 -במרכז יצחק רבין מזה כ
.אלימות תוך חקר ולימוד של החברה הישראלית- סובלנות ואי, עוסק בחינוך לערכי דמוקרטיה.הישראלי
.סרן כקצין שלישות חטיבתי-שירת כקצין שלישות בתפקידי שדה שונים וכיום משרת במילואים בדרגת רב

Gal Hahmon
Proud father to Kfir and Alon and married to Koren. B.A. in Jewish History and Middle Eastern
Studies. Works at the Yitzhak Rabin Center as the Head of Educational Leaders for the last 5
years. In charge of educating various age groups to values of democracy, tolerance and open
dialog within the Israeli society as well as research and study of the Israeli society. Served in the
IDF in various positions as an Adjutancy Officer. Today a Major in the reserve forces.

טוביה שרתוק
 גדל בירוחם ובמספר ערים בארה"ב עקב שליחויות ותפקידים של, נשוי לאליענה ואבא למתן עוז,1993-נולד ב
 לאחר סיום לימודי. בשנים האחרונות מתגורר בקהילת סטודנטים של עמותת "תוצרת הארץ" בלוד.ההורים
 ושירת שלוש שנים, למד שנה במכינה הקדם צבאית "בני דוד" בעלי,התיכון בישיבה תיכונית בירוחם
 בעל תואר ראשון. לאחר מכן הדריך נוער יהודי אמריקאי בתוכניות חינוכיות בארץ ובארה"ב.בצנחנים
 ריכז תוכנית, במסגרת התואר הראשון. דיפלומטיה ואסטרטגיה מהמרכז הבינתחומי בהרצליה,בממשל
 המקדם את תדמיתAct.IL אקדמית להבנת הדיפלומטיה הישראלית ואתגריה במשרד החוץ והתמחה בארגון
 המקנה כלים ליצירת דיאלוג חיובי, היה שותף בצוות המייסד של ארגון ישראליז.ישראל ברשתות החברתיות
. כיום עובד במטה למאבק באנטישמיות במשרד התפוצות.בין מטיילים ישראלים לזרים בחו"ל
Tuvia Chertok
Born in 1993, married to Eliana and father of Matan Oz. Grew up in the southern development
town of Yeruham and various cities in the U.S. He currently lives in a student community in
Lod. Following yeshiva high school in Yeruham, he attended a year of studying at the premilitary program in Eli and served three years in the paratroopers. He worked with Jewish
American youth in summer camps in the U.S and in gap-years programs in Israel. He holds a
B.A in Government, Diplomacy and Strategy from the Interdisciplinary Center in Herzliya.
During his undergraduate years he coordinated an honors program which focuses on Israeli
diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs. He also interned in Act.IL, an organization that
promotes Israel's international image through social media. He was part of the founding team of
Israelis which provides post-army Israeli travelers with the tools needed to present Israel
positively while abroad. He currently works for the Ministry of Diaspora Affairs monitoring and
combating worldwide anti-Semitism.

טל מנסור
 בעל. בעל תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה הפתוחה, יליד העיר חיפה,29 בן
.תשוקה להיסטוריה יהודית בתפוצות
 אז פעל בהתנדבות לייצג,במהלך התיכון פעל במועצת הנוער העירונית של חיפה והיה היו"ר בכיתה י"ב
 במהלך הצבא שירת. בוגר מכינת "נחשון" במצודת יואב. בני נוער בחיפה למול מקבלי ההחלטות בעיר14,000
 מחזורים בקורס השלמה של חיל המשטרה הצבאית והיה מפקד4  פיקד והכשיר,בחיל המשטרה הצבאית
.394 פלוגת הקבלה בבסיס כליאה

" משנה למנכ"ל במכללת "תילתן.לאחר השירות עבד במטע תמרים במשך חצי שנה במושב חצבה בערבה וע
.בחיפה במשך כשנה
 במהלך תפקידו.במשך שנתיים כשליח הסוכנות היהודית להלל באוניברסיטת סטוני ברוק במדינת ניו יורק
 כיום טל מנהל.ישראלים-כשליח פעל לקידום הסטודנטים בקמפוס על ידי בניית קהילות ומשיכת ארגונים פרו
" בשכונת הדר בחיפה – מרכז קהילתי שכונתי עם אירועי תרבות ופעילויות15 את "הבית הקהילתי טבריה
. ידע וגוף, אומנות, נפש,בתחומי הקהילה
Tal Mansur
29 years old, grew up in the city of Haifa in northern Israel. Holds a B.A in Political science and
International Affairs from the Open University of Israel. Passionate about the subject of the
Jewish diaspora throughout history.
During high school Tal volunteered in the Haifa youth council, and in his senior year elected
chairman, which in that time he represented 14,000 teenagers in front of Haifa's decision makers
in the city hall. Graduated from "Nachshon – the Israeli mechina" in 2009. Enlisted to the
military police corps in the IDF, commanded and trained 4 classes of officer's trainings and was
a platoon commander in a military prison.
After discharge, worked in a date's plantation in "Hatzeva" in the south of Israel for 6 months.
Moved back to Haifa for a year to work as the deputy assistant to the CEO of "Tiltan" College in
Haifa for graphic design.
Then Tal moved to long island, NY, there he lived for 2 years as the Jewish Agency "Israel
Fellow" to Stony Brook University Hillel. During that time Tal promoted the students he worked
with by community building and attracting pro-israeli organizations.
Today Tal is the manager of "the community house – Tveria 15" in Hadar neighborhood in Haifa
– a community center with culture events and activities in the topics of body-mind, knowledge,
arts and community.

טליה פלד קינן
 בשנים הראשונות ככתבת רווחה, עובדת בתחום התקשורת2004  החל משנת.עיתונאית ואשת טלוויזיה
 ותכניות מגזין, בהמשך הדרך כמגישה של תכניות תחקירים. וכתבת יומן ומגזין10 בחברת החדשות של ערוץ
 כמו כן בימאית ויוצרת של סרטים. תכנית הבוקר ועוד, ׳הכל כלול׳, ביניהן ׳עושות חשבון׳,מגוונות
. רובם בעלי אוריינטציה חברתית,דוקומנטריים
. על תרומתי לשיח הפמיניסטי בישראל2014 זוכת פרס תא העיתונאיות לשנת
בצבא שרתה כמאבחנת פסיכוטכנית ולאחר השחרור עבדה מספר שנים כמנהלת גיוס ומשאבי אנוש בחברות
 שינה את מסלול חייה והוביל2002  פיגוע שבו הייתה מעורבת עם בתה ובעלה בשנת.הייטק ובחברת טבע
.אותה למקום שבו היא נמצאת כיום
 בעלת תואר ראשון במדע המדינה וחטיבה מורחבת. מתגוררת בתל אביב, אם לשניים, נשואה,48 בת
.בהיסטוריה מאוניברסיטת תל אביב

Talya Peled Keinan
Journalist and TV anchorwoman. Since 2004 Talya has worked in the communications field,
initially as a welfare reporter as well as in depth magazine reports and short documentaries for
Channel 10 News. She later became a presenter of investigative programs and varied magazine
programs, including 'Osot Heshbon', ‘HaKol Kalul’, the Morning Show and others. She is also a
seasoned director and creator of documentary films, most of which are socially oriented. Talya is
the winner of the 2014 Journalism Cell Award for her contribution to the feminist discourse in
Israel.
Talya served in the IDF as a psycho-technical diagnostician and, following her honorary
discharge, worked for several years as a recruitment and human resources manager for high-tech
companies and at Teva Pharmaceuticals.
A 2002 terrorist attack, in which Talya was involved together with her husband and young
daughter, changed the course of her life and led her to where she is today.
Currently she lives with her husband and two children in Tel-Aviv. She holds a Bachelor of
Science degree in Political Science with an Extended minor in History from Tel Aviv University.

יואב ירון
 בצבא. בארבע שנים האחרונות מתגורר בירושלים. גדלתי בנווה דקלים שבגוש קטיף ולאחר מכן בניצן,28 בן
JCC INTERLAKEN לאחר השחרור טסתי לשליחות למחנה קיץ ב.שירתי כרל"ש מג"ד גדס"ר גבעתי
 בעל תואר ראשון. קיץ לאחר מכן חזרתי למחנה בתפקיד ראש תחום תרבות ישראל. ויסקונסין,במילווקי
' בעל תעודת הוראה מטעם מכון 'כרם.מהאוניברסיטה העברית בספרות כללית והשוואתית ובמדעי היהדות
 ב'יהודה הצעיר' ובקיץOnward  לאחר התואר עבדתי כמדריך בתכנית.ישראלית-בספרות ובתרבות יהודית
 כמו כן אני עובד ב'מרכז מורשת.' בירושלים מטעם 'החוויה הישראליתOnward האחרון עבדתי כרכז תכניות
 השתתפתי כאיש צוות. מעביר הרצאות לקבוצות שונות,גוש קטיף' ומדריך קבוצות במרכז המבקרים
 שמטרתו הענקת כלי שיח בנושאי מחלוקת, מרכז רבין ודרך בנקי, עם מרכז קטיף,'בפרויקט 'מעגלי שיח
. כיום עובד בסוכנות היהודית בתור רכז תפעולי למיון והכשרת השליחים ועמיתי ישראל.לתלמידי תיכון
Yoav Yaron
28 years old, grew up in Neve-Dekalim in Gush-Katif and then in Nitzan. In the past four years I
live in Jerusalem. During my IDF service I worked as battalion commander assistant in Givati
brigade. After finishing my IDF service I volunteer as a shaliach for JCC Interlaken camp in
Milwaukee Wisconsin. The summer following I returned as Israeli Educator. Graduate bachelor
degree from the department of Comparative Literature and Jewish Studies at Hebrew University.
Certified teacher from Kerem institute. After graduation I worked as a counselor in Onward
program for Young Judea. The last summer I worked as a field coordinator for Jerusalem groups
for the Israel Experience. Adding to that I often worked with Gush-Katif Heritage Center as a
guide in the visitor center and as a speaker for different groups. I participate as a staff in a

program with Katif Center, Rabin Center and Derech Banki for developing conversation
techniques about conflicted topics for High School students. Now days I work at JAFI as a
Logistic Coordinator for the screening and training process of the Shlichim.

יניב רוזנברג
.1978-נולד ברמת גן ב
לאחר שירות צבאי בחטיבת המחקר של חיל המודיעין נסע מטעם הסוכנות היהודית לשליחות קיץ בקהילה
. היה מדריך במחנות קיץ של מכבי ויהודה הצעיר בעיר לונדון, שנה לאחר מכן.היהודית בממפיס טנסי
השליחויות האלו וכן החוויה שהייתה לו כנער במחנה קיץ (חניך) בארצות הברית הם בין הטריגרים שגרמו לו
. לעסוק ולחקור ולהתעניין בקהילות בעולם ובקשריהם עם ישראל, ""להדבק בחיידק
 החל לעבוד, במקביל ללימודיו.רוזנברג בוגר תואר ראשון בממשל ודיפלומטיה מהמרכז הבינתחומי בהרצליה
 לאחר מכן היה דובר הוצאת הספרים "כתר" שם פעל לקידום.בדוברות הוצאת הספרים של ידיעות אחרונות
, אהרון אפלפלד,ולחשיפה תקשורתית של מאות ספרים בשנה ביניהם של סופרים בעלי שם כגון עמוס עוז
שינקמן שם ניהל את-כהן- הצטרף למשרד יחסי הציבור רימון2007  ובשנת. אילן שיינפלד ונוספים,מירה מגן
 נייר, חברת נטפים," "הכל חינוך, yes ,ציבורית ויעץ לגופים רבים דוגמת מכללת הדסה-המחלקה הכלכלית
 משרד ליעוץ תקשורת וניהול, CRPR / " הקים יחד עם שותף את "קוגן רוזנברג תקשורת2012 ב.חדרה ועוד
, מוזאיק יונייטד, נפש בנפש, מכון ראות, בין הלקוחות של המשרד נמנים גם קבוצת הג'רוזלם פוסט.משברים
.או אירועים העוסקים בקשרי ישראל ארצות הברית/ארגון מומנטום ועוד ארגונים ו
.2+  נשוי,גר בתל אביב
Yaniv Rosenberg
Yaniv Rosenberg was born in Ramat Gan, Israel, in 1978.
Following his military service in the IDF (Israel Defense Forces) Intelligence Corps Research
Division, Yaniv was chosen as a representative of the Jewish Agency in the Jewish community
of Memphis, Tennessee. A year later, he worked as an instructor at both the Maccabi youth
movement and the Young Judaeah summer camps in London, UK. These missions, together with
the experiences he had as a camper in the United States, are among the triggers that motivated
Yaniv to engage, explore and take an interest in Jewish communities around the world, and their
relationship with Israel.
Rosenberg graduated with a bachelor's degree in government and diplomacy from the IDC
Interdisciplinary Center in Herzliya. During his studies, he began working at Yedioth Books
Publishing, and later became the spokesman of Keter Books Publishing, where he promoted
hundreds of books a year. Among the authors he represented were reputable writers such as
Amos Oz, Aharon Appelfeld, Mira Magen, Ilan Sheinfeld and others. In 2007, Yaniv joined the
public relations firm Rimon-Cohen-Shinkman, where he managed the public-economic
department and advised many corporations and organizations such as Hadassah College, Yes
Television (D.B.S. Satellite Services), Hakol Hinuch, Netafim, Hadera Paper and more. In 2012,
together with his partner, Rosenberg established Cogan Rosenberg Communications- CRPR, a

communications consulting and crisis management office. The firm's clients include the
Jerusalem Post Group, Reut Institute, Nefesh B’Nefesh, Mosaic United, Momentum, and other
organizations and events that specialize in Israel-United States relations.
Yaniv lives in Tel Aviv, Israel, and is married with two children.

ישראל וינברגר
 בעל תואר ראשון בהצטיינות במדעי. בוגר מערכת החינוך החרדית. נשוי ואב לארבעה.1979 ,יליד בני ברק
.הרוח באוניברסיטה הפתוחה
עסקתי בייצור ומסחר ביהלומים וכן באבטחת איכות כאחראי שחרור מוצר בחברה בינלאומית המייצרת
.שתלים ללב
 בוגר מסלולים ב׳קולות׳,השתתפתי בפרויקט סחב״ק (סטודנטים חברתיים בקהילה) באוניברסיטה הפתוחה
.ו׳בינה׳
.משרת במילואים ברבנות הצבאית
Israel Weinberger
I was born in Bnei Brak in 1979. Married and the father of 4.
I was raised in the ultra-orthodox community.
Graduated with a B.A. in Humanities, from the Open University of Israel, specializing in
History.
Worked as a manufacturer and trader of diamonds. In addition, I also worked in an international
company that manufactured heart implants and I was responsible for product release there.
In the army reserve served in the military Rabbinate. Studied at "Kolot" and "Bina" and also
volunteered in student social projects for the Open University.

מור כתראן
 מור כתראן משמשת כיום כמנהלת שותפויות חו"ל וקרנות בארגון. נולדה וגדלה בקיבוץ נצר סרני,29 בת
 בעבר שימשה. לפני כן עבדה מור כמנהלת פיתוח עסקי ומנהלת קהילה במרכז החדשנות של תגלית."!"אחריי
 מור השלימה תואר ראשון.מור כשליחה של הסוכנות היהודית וארגון הלל העולמי לאוניברסיטת שיקגו
 במהלכו מילאה תפקיד סטודנט במרכז למחקר,ביחסים בינלאומיים ומדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית
. של חיל המודיעין8200  בצבא שירתה בתפקיד מסווג ביחידת.מדיני במשרד החוץ
Mor Catran
29 years old, born and raised in Kibbutz Netzer Sereni. Mor Catran is currently the International
Partnerships and Funds Director at "Aharai!" organization. Prior to this Mor held a position as
Business Development and Community Manager at the Taglit (Birthright) Innovation Center. In
the past, Mor served as a Jewish Agency and Hillel International emissary to University of
Chicago. Mor earned a BA in International Relations and Political Science from the Hebrew

University, during which she held a student position at the Israeli Ministry of Foreign Affairs.
Mor served in a classified position in the 8200 IDF Intelligence unit.

מיכל ויזן
 במסגרת תפקידה אחראית על.מנהלת תחום ארגונים בינלאומיים באגף לקשרי חוץ במשרד התקשורת
הקשרים הבינלאומיים של משרד התקשורת עם הארגונים הבינלאומיים והאזוריים בתחום התקשורת (ארגון
 עובדת רבות מול משרדי, ארגונים העוסקים בתחום האינטרנט) וכן, איגוד הדואר העולמי,התקשורת העולמי
 אחראית על אירוח, כמו כן. שגרירויות בארץ ובחו"ל, נציבות האיחוד האירופי,ורשויות תקשורת בעולם
..משלחות בינ"ל בישראל וייעוץ לשר ולמנכ"ל המשרד
 מערכות בחירות) והבחירות2(  עבדה במערכת הפוליטית כמנהלת מטה במסגרת הבחירות לכנסת,לפני כן
 כעוזרת, עבודה עם ח"כ לשעבר זהבה גלאון על מספר פרויקטים ציבוריים וכן.לרשויות המוניציפליות
.פרלמנטרית של ח"כ לשעבר רונית תירוש
בוגרת תואר שני בהצטיינות יתרה בממשל עם התמקדות ומדיניות ומינהל ציבורי מהמרכז הבינתחומי
 ותואר ראשון בהצטיינות במדעי החברה והרוח עם התמקדות במדע המדינה ויחסים בינלאומיים,הרצליה
.מהאוניברסיטה הפתוחה
. בעמק חפר,גדלה ומתגוררת כיום במושב בית יצחק
Michal Vizan
Director of International Organizations in the International Affairs Department at the Ministry of
Communications.
Michal is responsible for the Ministry of Communications' international relations with the
international and regional organizations in the field of telecommunications (the International
Telecommunications Union, Universal Postal Union, Internet related Organizations), and works
extensively with Ministries and Regulator Authorities around the world, with the European
Commission and Embassies in Israel and overseas.
In addition, responsible for hosting international delegations in Israel and consulting the Minister
and the Director General.
Prior to that, she worked in the political field as a Manager at electoral campaign – 2 Knesset
elections and municipal elections.
Worked with former MK Zehava Galon on a several projects and as Parliamentary advisor to
former MK Ronit Tirosh.
Graduated with a Master, Cum Laude, in Government with specialization at Policy and Public
Administration from the IDC, and have a Bachelor degree in Science, with Honors, in Social
Sciences with specialization at Political Science and International Relations from the Open
University.
Lives in Beit Yitzchak, Emek Hefer.

מיכל רשף
עיתונאית ,בת  ,34ילידת הרצליה .כיום מתגוררת במושב עמינדב שבהרי ירושלים ,עם בן זוגה ובתה בת
השנתיים .מיכל סיימה תואר ראשון בלימודי תקשורת במרכז הבינתחומי בהרצליה בהצטיינות ,ותכנית
בהיסטוריה אמריקנית באוניברסיטת תל אביב .כיום משמשת כתבת חדשות חוץ בתאגיד השידור הציבורי
"כאן" ,ומגישה תכניות ומשדרים .בעבר שימשה עורכת ,כתבת לענייני חינוך ומגישה באתר "וואלה! ."NEWS
במהלך שנת  2016סיקרה את הבחירות לנשיאות ארה"ב במסגרת תפקידה ,וכיום עוסקת בבחירות ,2020
בפוליטיקה אמריקנית ובאירועים חדשותיים מסביב לעולם .כך למשל ,בתחילת השנה נשלחה לסקר את מפגש
הפסגה בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לשליט קוריאה הצפונית קים ג'ונג און בוייטנאם ,ואף זכתה
להתייחסות מהנשיא טראמפ במהלך מסיבת עיתונאים באשר לניתוחו הפוליטי את מצבו של נתניהו ומדינת
ישראל.
Michal Reshef
A journalist, 34 years-old, born in Herzliya. Currently living in Amminadav, with her husband
and 2-year-old daughter. Michal holds a B.A. degree in communication from the InterDisciplinary Center (IDC), and did a program in American history studies at Tel Aviv
University. Now working as an international news correspondent at the IPBC (Israeli Public
Broadcasting Corporation) "KAN", Michal also anchors programs and special news broadcasts.
Her professional carrier first began at "Walla News", the largest news website in Israel, where
she worked as an editor and later became an education reporter and a news anchor.
In 2016 Michal covered the US elections and now follows the 2020 elections closely and
American politics in general, as well as major news events from around the world. For example,
this year she flew to Vietnam to cover the summit between President Donald Trump and
Chairman Kim Jong Un. During the summit, president trump gave his analysis of the political
situation in Israel as a response to her question.

מרים שרמר
מרים נולדה ב 1984-בירושלים ,וגדלה בפאריז .חזרה ארצה כ"קטינה חוזרת" בגיל  .25כיום היא נשואה לארז,
אמא לזוהר והילל ומתגוררת ברמת השרון .בעלת תואר ראשון ושני בקולנוע ,ותואר ראשון בפסיכולוגיה
מהסורבון פאריז.
השתלבה בתקשורת דוברת הצרפתית עם חזרתה לישראל .עבדה ככתבת ,עורכת משנה ועורכת ראשית של
הג'רוזלום פוסט ,המהדורה הצרפתית ,וכן כפאנליסטית ובעלת טור בכלי תקשורת אחרים ,כגון  I24וTimes -
.of Israel
ב 2014-השתתפה בתוכנית המצטיינים לזהות ומדיניות של המכללה למדינאות בירושלים .בהמשך לכך,
מונתה לנהל תוכניות חינוכיות באגף דוברי צרפתית ב"חוויה הישראלית" ,אשר מפעילה את תוכניות "מסע"
ו"תגלית" עבור אלפי משתתפים בשנה.
כיום היא מרצה ומעבירה סדנאות בחינוך יהודי ,בירור ערכים והסכסוך הישראלי -פלסטיני.
Myriam Shermer
Myriam was born in Jerusalem in 1984, and raised in Paris. At 25, she moved back to Israel as a

"returning minor". Today, she's married to Erez, mother to Zohar and Hillel, and lives in Ramat
Hasharon.
Holding a BA and MA in Film Studies, as well as a BA in Psychology from the Sorbonne Paris,
she joined the media industry upon her return to Israel and became a journalist in the Frenchspeaking press. She worked in the French Edition of the Jerusalem Post, first as a reporter, then
as an Editor and Editor-in-Chief, while also working as a columnist and a regular guest for other
media, such as I24 and The Times of Israel. In 2014, she enrolled in the Identity and Public
Policy program at the Jewish Statesmanship Center. Following that, she joined the Israel
Exprience, as a director of French-Speaking programs for Masa and Taglit students.
Today, she speaks and facilitates workshops on Jewish education, the Israeli-Palestinian conflict
and values clarification.

נעם גל ים מושקוביץ
 גדלתי בקיבוץ אילות ובשנות התיכון למדתי במוסד. חברת קיבוץ פלך נשואה ואם לשלושה,1982 ילידת
 הייתי שליחה במחנה קיץ באטלנטה מטעם הסוכנות17  בגיל."החינוכי של השומר הצעיר "הרי אפריים
 שירתי בצבא, ולאחר מכן התגייסתי עם גרעין לנח"ל, יצאתי לשנת שירות בתנועת השומר הצעיר.היהודית
 במהלכו עבדתי עם נערים עולים,בגדוד המעורב "קרקל" ועשיתי פרק משימה בקיבוץ פלך בו אני חיה עד היום
, חינוך, שנים בתנועת השומר הצעיר בתפקידים שונים של הדרכה8  לאחר השחרור עבדתי במשך.מאתיופיה
 במקביל ריכזתי את המסע לפולין של. ריכוז צוותים חינוכיים והובלת תכניות ופרויקטים,בניית תכני הדרכה
 למדתי לתואר ראשון של תולדות עם ישראל באוניברסיטת חיפה.התנועה ועברתי קורס מדריכי מסעות לפולין
 בשמונה השנים האחרונות אני עובדת בחטיבת הביניים מנור.ותעודת הוראה בהיסטוריה במכללת אורנים
 במקביל מדריכה. מורה להיסטוריה ואזרחות ורכזת חברתית של בית הספר,כברי בקיבוץ אילון כמחנכת
 החלטתי. חברה בקבוצה שיתופית, חיה כיום בקיבוץ פלך שהינו קיבוץ קבוצות.מסעות לפולין של בני נוער
.ללמוד לתואר השני תחום בהיסטוריה שחדש ופחות מוכר לי אך מסקרן ומשמעותי
Noam Gal Yam
Born in 1982, I grew up in kibbutz Eilot and in my high school years studied and lived at the
boarding school of "Ha'Shomer Ha'Tzair" in kibbutz Ein Hashofet. At 17 I was a Shlicha by the
Jewish agency in a summer camp at the Atlanta JCC. I volunteered for a Service year in
"Ha'Shomer Ha'Tzair" youth movement, and the served 2 years in the army at the "Karkal" unit.
At the end of my service I moved to kibbutz Peleh there I've worked with youth from Ethiopia.
Later on worked for 8 years at the "Ha'Shomer Ha'Tzair" youth movement in variety Roles of
education, guiding, building and leading educational programs.
Graduate B.A in Jewish history in the University of Haifa and History teaching certificate from
Oranim. In addition, I hold an expedition Poland guide certificate. At the last 8 years I'm
working as a teacher at Manor Cabri junior high school, end also guiding youth groups at Poland.

I leave today as member in kibbutz Peleh which is a unique kibbutz of small groups, married to
Gil and mother to Matan, Zohar and Ziv. I have decided to study history M.A in a new and
unknown but very interesting direction.

עוז הרשלר
בוגר מערכת הבטחון בשורה של תפקידי פיקוד בתחום המודיעין והמטה .לאחר פרישה ומטעמים ציוניים עבר
לדרך ההוראה ומשמש מחנך לילדי פנימייה ולתוכנית נעל"ה בבית הספר החקלאי 'כדורי' בגליל התחתון.
גר בכפר תבור  ,נשוי עם שני ילדים ,כלב מקסים ,וארנבת.
Oz Hershler
Colonel (Retired) Oz Hershler has held many key assignments during his years of service with
the Israeli Defense Forces (IDF). These include positions in the areas of Security and in
Intelligence.
Oz Hershler is now an educator at - Kadoori High School in the lower Galilee. In a special
program for young Jewish student that come from all world.
He holds master's degree from Israeli university.
lives in Kfar Tavor with wife 2 kids, dog and rabbit.

צופיה כץ
בת  ,29נולדה ברחובות לשני הורים אמריקאיים שעשו עלייה יחד עם הוריהם .כשהייתי בת  4משפחתה יצאה
לשליחות של חמש שנים בקהילה היהודית בממפיס ,טנסי בארצות הברית .בזמן השליחות צופיה בילתה 5
קייצים במחנות קיץ יהודים וב 2009/10חזרה אליהם כצוות.
צופיה סיימה עכשיו לעבוד כשליחת סוכנות במשך שנתיים במלבורן אוסטרליה כשליחה תנועתית של בית"ר
ושליחת ע לייה .קודם לשליחות צופיה עבדה כראש תוכניות סטודנטים בינלאומיות באוניברסיטת אריאל .לפני
כן עבדה כרכזת נוער של תנועת בני המושבים במועצה אזורית גזר.
צופיה נסעה יחד עם בן זוגה לשליחות הראשונה שלו כשליח הלל באוניברסיטת טמפל בפילדלפיה ,שם עבדה
בחברת ההסברה .JerusalemU
שירתה בשירות לאומי כקומונרית של בני עקיבא במושב מחולה והדריכה שנת הכשרה של בני עקיבא
מאוסטרליה ודרום אפריקה.
צופיה בוגרת תואר ראשון במדעי המדינה מאוניברסיטת בר אילן והיא מגשרת מוסמכת מהאוניברסיטה
העברית.
צופיה נשואה ואמא לרז.
Tzophiya Katz
29 years pold, born in Rehovot to American parents who both made Aliyah with their families.
When she was 4 her family went on Shlichut for 5 years in the Jewish Community of Memphis,
TN in the US. While on shlichut Tzophiya spent five summers at Jewish summer camps and in
200 9/10 went back as staff.

Tzophiya just returned from two years serving as the Jewish Agency Shlicha for Betar in
Melbourne, Australia. As part of her Shlichut she also took care of the Aliyah processing in
Australia. Prior to her Shlichut she served as Head of International Programs at Ariel University.
Before that Tzophiya worked as a Youth coordinator in Gezer Local County.
Tzophiya was previously with her partner on his first shlichut as a Hillel emissary at Temple
University in Philadelphia. While there she worked for JerusalemU which is a Pro Israel Zionist
Hasbara organization.
During her national service she was a Komonarit of the Bnei Akiva movement in moshav
Mehola in the Jordan Valley. In addition she was a Madricha for the Australian and South
African Bnei Akiva Gap year.
Tzophiya has a B.A in Political Science from Bar Ilan University and is also a certified Mediator
from Hebrew University.
Tzophiya is married and a mother of one.

צופיה שפירא ברחד
 יצאתי2004  ב. יובל וירדן, נשואה לדרור ואמא לכרמל. מתגוררת במושב הזורעים בגליל התחתון,35 בת
-  מחנות קיץ3  בהמשך יצאתי לעוד.לשליחות במחנה קיץ בארה"ב ושם התחיל הרומן שלי עם יהדות ארה"ב
 עבדתי הסוכנות היהודית. במשך כל השנים הדרכתי קבוצות שונות מחו"ל, מאז.בקנדה ובדרום אפריקה
 אני עובדת, כיום. כאחראית על פרויקט שותפות בתי ספר, אטלנטה סנט לואיס-בשותפות יוקנעם מגידו
 במסגרת עבודתי אני אחראית על בניית תכניות התנדבות למשתתפים.בשומר החדש במחלקת תוכניות חו"ל
.מחו"ל שמקדישים זמן להתנדבות חקלאית חינוכית
Tzofia Shapira
Married to Dror and a proud mother to Karmel, Yuval and Yarden. In 2004 I served as a shlicha
for a summer camp in the United States and since then I have been involved with the Jewish
communities across the Diaspora. Over the years I worked at three summer camps in Canada and
South Africa. In the last 15 years I have been working in the field of education and tourism
guiding various types of Jewish groups from schools, synagogues, youth groups and more.
In addition I was the education coordinator of the Yokneam-Megiddo Partnership with Atlanta
and St. Louis, and was responsible for the educational cooperation between the communities on
both sides. As of today I am currently the manager of the content and programs of the Overseas
Department in HaShomer HaChadash. Responsible for building projects for volunteers from
around the world that participate in educational agricultural volunteering in Israel.

צחי סבג
" גר בקרית טבעון ועובד כמחנך ומורה להיסטוריה בתיכון "העמק המערבי. נשוי לאושרת ואב לאלמה32 בן
 חינוכית אשר פועלת לקידום שוויון- בוגר תכנית "חותם" למנהיגות חברתית.)בקיבוץ יפעת (עמק יזרעאל

הזדמנויות בחינוך .התכנית הוקמה במסגרת יוזמה משותפת של משרד החינוך ,ג'וינט ישראל ,קרן נעמי
ותנועת הכל חינוך ,והיא חברה ברשת העולמית  .Teach For Allכמו כן ,משמש כמנטור בתכנית תלמ"א,
התכנית הלאומית למצוינות באנגלית אשר פועלת לשיפור ידיעותיהם של תלמידים מאוכלוסיות שונות בשפה
האנגלית .במסגרת התכנית מגיעים ארצה כל שנה כ  200מורים מרחבי העולם ובעיקר מארצות הברית על מנת
ללמד אנגלית בבתי ספר ברחבי הארץ .כמנטור אני אחראי לתווך בין פערי התרבות ,לשפר את ההיבט
המקצועי-חינוכי ובעיקר לחזק את הקשר שלהם עם החברה הישראלית על גווניה השונים.
בוגר תואר ראשון בהיסטוריה של המזרח התיכון ומדינת ישראל מאוניברסיטת בן גוריון בנגב .בעל תעודת
הוראה בהיסטוריה מטעם מכללת לוינסקי.
Tzhaci Sabag
32, married to Oshrat and father to Alma. I live in Kiryat Tivon and work as an educator and
history teacher at the "Western Valley" high school in Kibbutz Yifat (Jezreel Valley). I am a
graduate of the "Hotam" program for social-educational leadership which works to promote
equal opportunities in education. The program was established under a joint initiative of the
Ministry of Education, Joint Israel, Naomi Foundation and is a member of the World Teach For
All network. I also serve as a mentor in the TALMA Program, The National Program for
Excellence in English, which works to improve students’ confidence and knowledge of the
English language. As part of the program, approximately 200 teachers from around the world
and mainly from the United States come to Israel each year to teach English across the country.
As a mentor, I am responsible for mediating the cultural gaps, enhancing the professionaleducational aspects of the program and especially strengthening their relationship with Israeli
society in various ways.
Graduated BA in History of the Middle East and the State of Israel from Ben Gurion University
of the Negev. Holds a teaching certificate in history from Levinsky College.

רקפת סלע
גרה בגילון ,ישוב קהילתי שבמשגב בגליל התחתון .עובדת ברפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ כראש
מטה השיווק של חטיבת מערכות הגנה אווירית .במסגרת תפקידי אחראית על ניהול התקשורת השיווקית,
פרסום ויחסי ציבור .בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה ושפה ספרות אנגלית ובעלת תואר שני הכוללת עבודת
מחקר (תזה)" :השתלבותן התעסוקתית של נשים מהגרות בארץ ישראל ובארה"ב – פוטנציאל לשינוי או מבוי
סתום?" מאוניברסיטת חיפה.
במקביל לעבודתי אני נוהגת להתנדב בקהילה כמאמנת אישית וככותבת ביוגרפיה של ניצולי שואה .רואה
בנתינה החברתית דרך חיים משמעותית לחולל שינוי אישי וקהילתי.
במהלך תקופות שונות ,חייתי בארה"ב ולמדתי להכיר את הקשר ההדוק בין ישראל וארה"ב בכלל והקהילה
היהודית בפרט .הקשר מקבל משמעויות שונות בתקופות שונות ,אך חשיבותו אינה יורדת .תכנית רודרמן
מהווה עבורי שילוב מנצח בין אהבתי להיסטוריה וללימודי ארץ ישראל לבין התעניינותי הרבה בלימודי יהדות
אמריקה .במסגרת זאת ,אני מקווה להעמיק את הידע והתובנות כדי ולהמשיך לתרום לקירוב בין ישראל
ליהודי התפוצות.

Rakefet Sela
I live in Gilon, a small village in the lower Galilee and work in RAFAEL Advanced Defense
Systems, Ltd. I am in charge of marketing communication and public relations. I studied in
Haifa University and completed a BA in Sociology & Anthropology and an MA in Sociology.
My thesis analyzes and compares employment opportunities of Immigrants Jewish Women in
Israel and the US during the end of 19th century.
I also volunteer as personal coacher and documents holocaust survivors' biographies. I see social
contribution as a meaningful way to create personal and community change.
During various periods I lived in the US and learned about the close relation between Israel and
the US in general and the Jewish community in particular. The close ties are in constant change,
but their importance never diminishes. The Ruderman program is a winning combination for me
that unite my love for history and Israel studies with my great interest in Jewish American
history. I hope to increase my knowledge and understanding, in order to contribute to closer ties
between Israel and the American Jewish communities.

שולי שוורץ
 עבדתי. בעלת תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ותעודת הוראה לגיל הרך,מתגוררת בירושלים
 יצאתי לשליחות באמסטרדם בה עבדתי עם סטודנטים וצעירים הולנדים.במשך שנים בתנועת בני עקיבא
,  בשנים האחרונות הייתי המנהלת החינוכית באחד ממארגני תגלית.בחיבור לזהות היהודית והציונית שלהם
 במסגרת התפקיד ליוויתי וניהלתי את הקבוצות על כל האספקטים החינוכיים בכתיבתIsrael free spirit.
 כיום אני כותבת תוכניות לארגון ומלמדת במדרשה לבנות לפני ואחרי שרות צבאי.תוכניות הליווי בשטח
. ולאומי
Shuli Schwartz
From Jerusalem, holds a BA in Israel studies and Archaeology and a teaching certificate for preschool and kindergarten. Worked for years in Bnei Akiva in Israel with his school kids. Went on
Shlichut to Amsterdam, Netherlands. Working with YP and students. Connecting them to their
Jewish and Zionist identity.
It the past few years I've been the educational director for Israel free spirit a birthright provider
coordinating all educational aspects in the trip.
Today I am writing programs and educational content for Israel free spirit and teaching at a girls'
seminar for pre and post army programs.

