2018-2017 ,ביוגרפיות חברי מחזור ה
תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית
אבי פרקש
 מגיל צעיר הייתי פעיל בחוגי הנוער ביישוב.תקווה וגדלתי ביישוב שהם מיום הקמתו- נולדתי בפתח,1986 יליד
." בתיכון למדתי באם הישיבות התיכוניות "מדרשית נועם – פרדס חנה.עקיבא" המקומי-וייסדתי את סניף "בני
 בשרותי הצבאי שרתתי כחוקר וכקצין.לאחר התיכון למדתי ב"ישיבת הגולן" לימודי קודש כהכנה לגיוס לצה"ל
 לאחר שחרורי נסעתי לשנת שליחות.' השתחררתי מצה"ל בדרגת סגן במיל.ביחידת המחקר של חיל המודיעין
 בתפקידי שם שימשתי כרכז נוער בקהילה היהודית של "ישראל.יורק- ניו, מטעם "הסוכנות היהודית" בריברדייל
 לאחר חזרתי ארצה התחלתי בלימודי."SAR ACADEMY" הצעיר" וכמו כן כמורה שליח בבית הספר היהודי
20 משפטים לתואר ראשון (במלגת הצטיינות) במרכז האקדמי "שערי מדע משפט" ובמקביל ניהלתי צוות של
 לאחר מכן עבדתי כמשפטן בחברת הביטוח "הראל" וכיום אני עובד.סטודנטים מתרגלים בתיכונים באזור המרכז
 במקביל לעבודתי אני משמש כמתנדב.אביב-כמשפטן במשרד עו"ד העוסק בתחום דיני העבודה והביטוח בתל
 וכן עוסק בליווי בני נוער יהודים,בעמותות של זכויות אדם התומכות בפליטים ממדינות הסובלות מסכסוכי דם
. וכדורסל, קולנוע, תחביבי הן ספרות יפה.מהתפוצות שמגיעים ארצה לשנת לימוד לאחר לימודי התיכון
Avi Farkash
Born in 1986, I grew up in Shoham. From a young age I was active in the town's youth
movement and was involved in founding of the local "Bnei Akiva Galil". In high school I
learned in "Midrashiat Noam" in Pardes- Hanna. After high school I went to study premilitary studies in "Yeshivat Hagolan" in the Golan heights. In my military service I served
as a researcher and officer in the intelligence core. I was discharged in the rank of lieutenant.
After I was discharged I was sent by the "Jewish Agency" to volunteer in Riverdale ,NY. In
my role there, I served as a youth coordinator for the Jewish community of "Young Israel"
and as an emissary teacher at the Jewish daily school "SAR ACADEMY". After returning to
Israel, I began my law studies at the "Sha'arei Mishpat college", and at the same time
managed a team of 20 students that gave extra studies for kids in high schools. After that I
worked as a lawyer in the "Harel Insurance Company" and today I work as a lawyer in a law
firm that deals with labor law and insurance in Tel- Aviv. I also work as a volunteer in a
human rights organization that supports refugees from countries suffering from blood
conflicts, and escort Jewish youth from the Diaspora who come to study in Israel after high
school. My hobbies include fine literature, movies and basketball.

אביב מנדלמן
 בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה אנתרופולוגיה וניהול, במקור מכפר ביאליק וכעת מתגוררת בתל אביב,26 בת
.מאוניברסיטת בן גוריון
 במסגרת תפקידי מסייעת,"כיום אני עובדת יועצת לחיילים בודדים עולים דוברי ספרדית בארגון "נפש בנפש
.בתהליך קליטת העולים לצה"ל ובליווי חיילים בשירות
 העוסק בחיזוק הקשר בין צעירים בישראלGenerations of Israel בעבר שימשתי כמגייסת משאבים עבור ארגון
.ובין יהדות התפוצות
Aviv Mendelman
Twenty six years old, originally from Kfar Bialik, currently lives in Tel Aviv.
BA degree in sociology anthropology and management from Ben Gurion University of the
Negev.
Working as a Spanish speaking lone solder advisor at Nefesh B’nefesh, helping young Olim
with their army drafting process and supporting solders during their service.

In the past I worked as a fundraiser for Generations of Israel–which dedicates and strengthens
the relationship between young Israelis and Jewish communities in the diaspora.
אורי קראוסהר
 בעל תואר ראשון בלימודי. עובד כהיסטוריון בארכיון הג'וינט העולמי בירושלים.נשוי למיכל ומתגורר בתקוע
 בוגר קורס.אילן ובשלבי סיום של תואר שני עם תזה באותה מחלקה-ישראל וארכיאולוגיה מאוניברסיטת בר-ארץ
 בעבר שימש כרכז הדרכה במספר מקומות העוסקים בתיירות.הדרכת טיולים בירושלים של יד יצחק בן צבי
 'ניהול: במסגרת פעילות זו חיבר נייר עמדה בנושא. עסק בחקר אתרי מורשת, כמו כן.מורשת ותיירות חינוכית
 נייר זה יצא לאור בהוצאת פורום 'קהלת' והופץ בקרב קובעי מדיניות והגופים הפעילים.'אתרי מורשת בישראל
 ירושלים כמקרה מבחן' במכון ירושלים לחקר: 'תיירות עירונית: נט ל חלק בסדנת מחקר בנושא, בנוסף.בתחום
. בצבא שירת ביחידת ההיסטוריה של משמר הגבול.ישראל
Ori Kraushar
Married to Michal and live in Tekoa. I work as the historian in the JDC archive in Jerusalem.
I have a B.A on Israel and Archeological study from Bar-Ilan University and I am finishing
my M.A at Bar-Ilan. I took the guiding course at the Ben-Zvi institute in Jerusalem. In the
past, I worked as a guide's coordinator for several places and in addition researched heritage
sites. As part of this activity, I wrote a police paper about Heritage sites in Israel. This paper
was publish by Kohelet Forum and sent to policymakers in Israel. In addition, I also took part
on a research workshop about tourism in Jerusalem. In the army, I served in the Border Police
History unit.

איתי קרין
.)15( ) ודנה19(  שירה,)22(  יאיר,)24(  רוני: נשוי לעינת ויש לנו ארבעה ילדים,53 בן
KIPP Knowledge Is  שנים כמנהל הראשון של בית הספר "ידע" ברוח הרשת האמריקאית4 לאחרונה סיימתי
 החזון של בית הספר הוא לסייע לילדים בסיכון לפתח את הכישורים האקדמיים ואת האופי.) )Power Program
, כדי שהם יוכלו לבנות מחר טוב יותר עבור עצמם,שהם צריכים עבור לימודים גבוהים ובחירות נכונות בחייהם
. ועבור החברה כולה,עבור הקהילות שלהם
 בתפקידי האחרון שימשתי כמפקד בסיס. רובו בחיל האוויר, שנים במסלול פיקודי27 בעבר שירתי בצה"ל במשך
 הזדמנויות לחיילים, הבסיס מציע קורסים עבריים והוראת גיור לעולים חדשים.מחווה אלון של חיל החינוך והנוער
 לפני כן שירתי בחיל. וקורסים מיוחדים לחיילים עם קשיים רגשיים,להשלים את לימודיהם במהלך שירותם הצבאי
. מדריך ראשי בבית הספר לטיסה של חיל האוויר ועוזר נספח אוויר בארה"ב,האו ויר כמפקד טייסת טיסה
 ותואר ראשון, בעל תואר שני במכללת אורנים בעבודה עם נוער בסיכון,אני בוגר מכון מנדל למנהיגות חינוכית
.באוניברסיטת חיפה בכלכלה ומנהל עסקים
Itai Karin
53 years old, married to Einat. We have four children: Roni (24), Yair (22), Shira (19) and
Dana (15).
I recently completed 4 years as a school leader of YEDA elementary school in Israel. A
school which was established by the spirit of the American KIPP charter schools.
Our vision was that if we help children under risk develop their academic and character skills
that they need for college and choice-filled lives. Then they will be able to build a better
tomorrow for themselves, for their communities, and for the general public.
Previously I served in the IDF (Israeli defense forces) for 27 years, most of them in the Air
Force command positions. In my last post, I served as commander of the Michve Alon base of
the Education and Youth Corps. The base offers Hebrew courses and conversion instruction
for new immigrants, opportunities for soldiers to complete their education during their army
service, and special courses for soldiers with emotional difficulties. Before that, I served in

the Air Force as commander of a flight squadron, head instructor at the IAF Flight School,
and assistant air attach יin the U.S.
I was a fellow in the Mandel School for Educational Leadership in Jerusalem, have a MA at
Oranim Academic College, specializing in teaching marginalized youth, and have a BA in
economics and administration from the University of Haifa.

אסנת אלף
 יש לה תואר ראשון. שירתה כמפקדת בצה"ל וקיבלה תעודת הוקרה על שירותה.אסנת נולדה וגדלה בירושלים
 אסנת. כיום היא מסיימת לימודי תעודת הוראה באוניברסיטה העברית בירושלים.בלימודי איסלאם ומזרח תיכון
 מאז, ההדרכה תפסה. בעיקר עם קבוצות 'תגלית' ועם קבוצות נוער אחרות,עובדת כמורת דרך מזה כשלוש שנים
 במסגרות התנדבות שונות, במהלך השירות הצבאי, החל מחברות בתנועת נוער, תפקיד חשוב בחייה,ומתמיד
. וכחושף בפני רעיונות חדשים, אסנת מוצאת את תחום ההדרכה מעורר לחשיבה ולפלורליזם.וכיום

Osnat Alef
Osnat was born and raised in Jerusalem. Served as a commander in the IDF, and recived
Certificate of Excellence for her service. She has a B.A in Islam and Middle East studies, and
now studying for her B.Ed in the Hebrew University. Osnat has been working as a tour guide
for three years now, mostly with Birthright groups and youth. Guiding has always been an
important part of her life, starting with youth movments, military service, diversed
volunteering frameworks and nowdays. She finds this field eye-opening, and one that
encourages varied perspectives, and exposure to new notions.

אפי מזור
 את שירותו הצבאי אפי העביר. פעיל קהילתית וחברתית בישוב, גדל בבית שאן ומתגורר בה עד היום,31 אפי בן
 בעקבות תפקודו בקרב במלחמת לבנון השנייה אפי קיבל את צל"ש מפקד,כקצין קרבי בחטיבת גולני בדרגת סרן
. לאחר השחרור אפי ניגש ללימודים אקדמאים במכללת עמק יזרעאל ובעל תואר ראשון בכלכלה וניהול.האוגדה
אפי נחשף לעולם התוכן של יהדות ארה"ב כאשר במשך שנתיים ניהל את תכנית 'מסע' עמיתי הוראה לאנגלית
 בעקבות הקשר שנוצר אמה עשתה עלייה. אמה, במהלך תכנית זו אפי הכיר את בת זוגתו לחיים.בבית שאן
' כיום אפי עוסק כרכז הפרויקטים של שותפות 'ביחד.יורק והם מתגוררים יחדיו בבית שאן- ניו,לישראל מרוצ'סטר
קליבלנד תחת הסוכנות היהודית לארץ ישראל ופועל רבות לחיזוק הקשרים בין תושבי-עמק המעיינות-בית שאן
 אפי מנהל בשוטף את ההשקעות השונות של.בית שאן ועמק המעיינות לבין חברי הקהילה היהודית בקליבלנד
הפדרציה היהודית בקליבלנד באזור תחת פרויקטים שונים ומגוונים ופועל לקידום יוזמות הן לחיזוק הפריפריה והן
לחיזוק הזהות היהודית של מבקרים ומשלחות שמגיעות מקליבלנד לישראל
Efi Mazor
31 years old, grew up in Beit Shean and still living there, Efi is a community and social
activist in the town. In the army, Efi was a combat officer of Golani unit at the rank of captain
and following his conduct in battle during the Second Lebanon War, Efi had received a
citation from the division commander. After his release, Efi went to academic learning at
Emek Yizrael College and he has a B.A. in Economics and Management. Efi was exposed to
the American-Jewish world when he managed for two years the 'Masa' program for English
teaching fellows in Beit Shean. During this program, Efi met his life partner, Emma.
Following the connection, Emma made Aliya to Israel from Rochester, New York and they
are living together in Beit Shean. Currently, Efi is the project manager of P2G Beit Shean –
Valley of Springs – Cleveland under JAFI and is very active in strengthening the connections
between the people of Beit Shean and the Valley of Springs and the Jewish community in

Cleveland. Efi manage the various Cleveland Jewish Federation investments in the region
under many various projects and acts to promote initiatives to strengthen the periphery as well
as the Jewish identity of visitors and delegations arriving from Cleveland to Israel.

בויאנה גרובשיץ
בויאנה במקור מבוסניה והרצגובינה וכיום מתגוררת בתל אביב .בגיל  11היא הגיעה ארצה בעקבות מלחמת
האזרחים שהתקיימה באותו הזמן ביוגוסלביה לשעבר .במהלך העשור האחרון היא עבדה והתעסקה בפיתוח
והעצמה קהילתית בארץ ובעולם .במשך אותה התקופה היא יזמה וניהלה פרויקטים רבים שהתעסקו בזהות ,עמיות,
שייכות והגדרה העצמית .עבודתה תמיד שואפת לפתח מנהיגות וקהילתיות בר קיימה ,עם דגש לשינוי ומעורבות
אזרחית .בויאנה היא מנהלת תפעול ופיתוח בעמותת יהל .בויאנה בעלת תואר ראשון בפילוסופיה יהודית ורב תחומי
באמנות מאוניברסיטת תל אביב.
Boyanna Grubeshich
Boyanna Originally from Bosnia and Hercegovina and currently lives in Tel Aviv. At age of
11 she moved to Israel due to the civil war in ex-Yugoslavia. For the past 10 years, she
has been involved in community mobilizing and development. During this period she
has initiated and implemented numerous programs addressing issues of identity, peoplehood,
belonging, and self- determination. She has guided grassroots projects that reinforce
individual leadership and self-sustainable community-building, underscored by a strong sense
of change and civil activism. Boyanna is a Director of Operations and Project Development at
Yahel Israel Service Learning Org. Boyanna holds a BA in Jewish philosophy and
Multidisciplinary Art Program from Tel Aviv Uni.

גל רייס
בת  ,28מתגוררת בימים אלו ברחובות ,במקור מקריית גת .בעלת תואר ראשון במדעי החברה -ביחסים בינלאומיים
וחינוך מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים ,שם התגוררתי במשך שלוש שנים ,בהן עבדתי במשרדים הראשיים
של הסוכנות היהודית וריכזתי תכנית מנהיגות לנוער בשם "תכנית הנבחרים" .כמו כן ,לקחתי חלק במגוון פעילות
התנדבותיות; התמחות בעמותת "מועצת ארגוני עולים"; אחראית על גיוס כספים ותוכן בארגון ההסברה המוכר
" "StandWithUsועוד .מיד לאחר התואר ,בחרתי במסלול השליחות הקהילתית מטעם הסוכנות היהודית,
והתחלתי את תפקידי באוגוסט  2015כשליחה בפדרציה היהודית של פילדלפיה ,קהילה אשר מונה למעלה מ300-
אלף יהודים ועשרות אלפי ישראלים .במסגרת תפקידי זה ,רכזתי גם שבט צופים של בני ישראלים בפילדלפיה.
לאחר חזרתי משנת שליחות בקהילה ,בחרתי להמשיך בתחום החינוך וכעת אני בתפקיד של רכזת הגשמה בתנועת
הצופים .במסגרת תפקידי זה ,אני מלווה מתנדבי שנת שירות בפריפריה ,אחראית על תהליכי הגיוס והיציאה לשנת
שירות ,מובילה את תהליך ההכשרה החברתי והמקצועי של מתנדבי שנת שירות ומלווה את המשימות החינוכיות
בבתי הספר ובמסגרות הבלתי פורמאליות בקהילה.
את שירותי הצבאי סיימתי כמפקדת מגמה בבה"ד חיל הים ,שם לראשונה התנסיתי בתפקידי ניהול ופיקוד .במסגרת
התפק יד התנדבתי בפנימיית "נירים" בבוסתן הגליל לנוער בסיכון .מיד לאחר מכן ,טסתי לשליחות מחנות הקיץ של
הסוכנות היהודית לעיר שיקאגו.
Gal Rice
28 years old, born and raised in the city of Kiryat Gat in the south of Israel. Today I am
working as a coordinator in a youth movement-"Tzofim". I am leading groups of 18 years old
teenagers who decided to pros pond their army service in a year and volunteered for a whole
year on Israel geography and social periphery in a diverse communities. From Aug 2015 till
Aug 2016, I served as a community Shlicha (emissary) at the Jewish Federation of Greater
Philadelphia. My Job there was to deliver an informal education, to strengthen Jewish identity

and connection to Israel in the community. I also served during the year as the director of the
Israeli Scouts, Philadelphia chapter, and worked with the Israeli community in Philadelphia.
I have completed my B.A at the Hebrew University of Jerusalem in International Affairs and
Education. While doing that, I've worked for the Jewish Agency head office in Jerusalem, and
as a coordinator of Leadership youth Program named "Hanivharim". I have also participated
in a varies volunteering activities such as; StandWithUs Fellowship, one of Israel's most
prestigious leadership program; an intern in a non-profit organization that helps new
immigrants with their Aliyah soon as they get to Israel and settle down. Before that during
the years of 2007-2009 I served as a commander at the Navy's training camp. Right after the
army I volunteered at the Jewish Community center for 2 summers in the city of Chicago as
an Israeli culture leader.

דורון פרץ
 שנים בישיבות מהמובילות10  הוא למד במשך. עלה ארצה18  ובגיל, דרום אפריקה,דורון נולד וגדל ביוהנסבורג
 ופילוסופיה, חינוך, תקופה שהגיעה לשיאה בקבלתו הסמכה לרבנות וכן תואר ראשון בלימודי יהדות,בארץ
 דורון חזר לדרום אפריקה ושירת בקהילה היהודית. הוא שירת בצה"ל במסגרת תכנית ישיבות ההסדר.יהודית
 כרב בית הכנסת של, כמנכ"ל תנועת המזרחי של הקהילה, שנה במגוון תפקידי ניהול ומנהיגות15 המקומית במשך
 הוא חזר. בית הספר היהודי דתי הראשון והגדול ביותר בדרום אפריקה- "'המזרחי וכראש בית הספר "ישיבה קולג
 תפקיד אותו הוא ממלא, לכהן כמנכ"ל תנועת המזרחי העולמית2014 ארצה עם אשתו שלי וארבעת ילדיהם בקיץ
. הוא מתגורר בישוב יד בנימין.עד היום
Doron Perez
Doron was born and raised in Johannesburg, South Africa, and made aliya at the age of 18.
He studied for 10 years in some of Israel's leading yeshivot, culminating in rabbinic
ordination and a Bachelor of Education degree in Jewish Studies, Education and Jewish
Philosophy. He served in the Israel Defense Forces in the Hesder army program. Doron
returned to South Africa and served the South African Jewish community for 15 years in
multiple leadership roles, as Executive Director of the Mizrachi SA movement, the Senior
Rabbi of the Mizrachi Shul, and Head of the Yeshiva College school, the first and largest
religious Jewish school in Southern Africa. He returned with his wife Shelley and their four
children in the summer of 2014 to assume a position which he currently holds as the Chief
Executive of the Mizrachi World Movement, and he resides in Yad Binyamin.

דניאל וייס
. גרים במושב צפריה, נשוי לדניאל ואבא לנעם וכרם,31 בן
 שם הבנתי לראשונה את חשיבות הקשר עם,במהלך שירות הקבע השתתפתי במשלחת הסברה של צה"ל לניו יורק
 עבודה שחשפה אותי, וביליתי זמן רב עם צעירים אמריקאים," לאחר השחרור עבדתי ב"תגלית.יהדות ארה"ב
 כסטודנט שימשתי כסמנכ"ל עמותת השועל המאגדת את יוצאי.לאתגרים והקונפליקטים הרבים עמם הם מתמודדים
 בעקבות המפגשים המרתקים עם קולגות.גדס"ר גבעתי וניהלתי עסק לאספקת סוכות ושירותים נלווים בניו יורק
" השתתפתי בסמינר הקיץ של "קרן תקווה,2014  ובקיץ,ולקוחות בחרתי להתעמק עוד בדילמות העומדות בפניהם
.יורק שעסק רבות בשאלות הזהות והשייכות איתן מתמודדים יהודי ארצות הברית-בניו
. ובוגר תכנית ארגוב למנהיגות ודיפלומטיה,בעל תואר ראשון במשפטים וממשל
Daniel Weiss
Married to Danielle, and father to Noam and Kerem. We live on the moshav of Tzafaria.
While serving as an army officer, was a member of an army public relations delegation to
New York, where I first realized the importance of the ties with American Jewish

community. After my discharge, I worked for Taglit, where I spend time with Jewish
American youth, which exposed me to the conflicts and challenges they face in regard to their
Jewish and national identity. As a student, I held the position of vice president of the Fox
organization for Givati brigade veterans and I managed a business of supplying sukkot and
related services in New York during the High Holidays. Following the intriguing meetings
with peers and customers I decided to delve into the dilemmas faced by American Jewry, by
joining a Tikva Fund seminar in 2014, which dealt in depth with the sense of belonging and
identity questions faced by the American Jewish community.
Law and International relations graduate (BA) and alumni of Argov program for leadership
and diplomacy.

דקלה (נחמיאס) זהבי
 במסגרת עבודתה מובילה ימי עיון בנושאים אקטואליים כגון שסעים בחברה.מדריכה ומנחה במרכז יצחק רבין
 בנוסף להרצאות וסדנאות לגורמים בכירים דקלה מדריכה גם תלמידים וסטודנטים. מנהיגות וגזענות,הישראלית
.להוראה
טרם הצטרפותה למרכז רבין דקלה הדריכה והנחתה סיורים לימודיים במשכן הכנסת ובבית המשפט העליון
 פרויקט של משרד החינוך בתחום לימודי האזרחות שמטרתו לחנך,במסגרת המרכזים לאזרחות ודמוקרטיה
.לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה
לדקלה ניסיון עשיר בתחום התקשורת ובעבר שימשה ככתבת מגזין ותחקירנית וכן היתה מנהלת אולפן וצלמת
.באולפני טלוויזיה בירושלים
 ותואר ראשון בממשל,)דקלה בעלת תואר בקולנוע וטלוויזיה ממכללת הדסה (שם הייתה יו"ר אגודת הסטודנטים
.) שירתה בצה"ל כמ"כית ומ"מית טירוניות (השתחררה בדרגת סגן. אביב יפו-וחברה מהמכללה האקדמית תל
. ילדים ומתגוררת בכפר סבא2דקלה נשואה ואמא ל
Dikla (Nahmias) Zehavi
Dikla is a guide and a group instructor at The Yitzchak Rabin Center. She leads tours and
workshops about current affairs, such as splits in the Israeli society, leadership and racism. In
addition she leads workshops and lectures to senior personal in the Israeli defense force, to
schools and university students studying education.
Before joining The Rabin Centre, Dikla led tours and workshops in the Knesset and the
Supreme Court on behalf of the The Educational Centers for Democracy and Civics as part of
a special project led by the education ministry.
Dikla has vast experience in the communication field and was a magazine reporter and
researcher, she also served as a floor manager and photographer in a television studio in
Jerusalem.
Dikla has a degree in cinematography and television from the Hadassah College (where she
was also head of the students union), and a first degree in governance and society from the
Academic College Tel-Aviv Jaffa.
Dikla served in the IDF as a section and unit commander of women recruits (discharged a
first lieutenant) and is married with two children.

לואן-הלל ון
 גדלתי בירושלים ובקרית. בשיקאגו ובגיל שנה שכנעתי את הורי לעלות ארצה1971  נולדתי בשנת.תושב עפרה
 שנים (במהלכן הוסמכתי לרבנות ע"י הרבנות11  למדתי בישיבות שונות במשך. שירות צבאי בצנחנים,ארבע
, בוגר מכון "עמיאל" להכשרת שליחים. תושב"ע ויעוץ חינוכי, מוסמך להוראה ומחזיק תארים בתנ"ך,)הראשית
, שנה20- אני עוסק בחינוך פורמאלי ולא פורמאלי מעל ל.ואח"כ ריכזתי במשך שנתיים את תכנית הלימודים שם
 לאחר. שנים כשליח הסוכנות בתיכון בטורונטו3  ועוד, ביליתי שנתיים כתלמיד בתיכון בדטרויט.בארץ ובחו"ל

 כיום אני משמש. שנים תכנית "שנה בארץ" לבנות בוגרות י"ב מהתפוצות10  הקמתי וניהלתי במשך,שובי ארצה
 חובב. ובזמני החופשי אני מרצה במסגרות שונות במגוון תחומי יהדות,מנהל חינוכי של תנועת המזרחי העולמית
. ולנו ששה ילדים, נשוי לאודיה. צילום והדרכת סיורים,טיולים
Hillel Van-Leeuwen
Resident of Ofra. Born in Chicago in 1971, I convinced my parents to make aliya before my
first birthday. I grew up in Jerusalem and then in Kiryat Arba, and did my army service with
the paratroopers. I spent 11 years studying in various Yeshivot (during which I was ordained
as Rabbi by Israel's Chief Rabbinate). I'm a certified teacher and I hold degrees in biblical
studies, oral law and educational counseling. I'm a graduate of the "Amiel" institute for
shlichim, and I later ran their educational program for 2 years. I have over 20 years of
experience in both formal and informal education, in Israel and abroad. I spent 2 years as a
high school student in Detroit and later 3 years as a shaliach of the Jewish Agency in Toronto.
Upon my return to Israel I founded and ran, for a decade, a "gap year" program for overseas
girls. I currently work as educational director for the Mizrachi World Movement, and during
my spare time I lecture at different venues on an array of topics in Judaism. My hobbies
include hiking, photography and guiding tours. I'm married to Odeya, and together we have
six children.

ורד קרסנטי
 בשנת." בנעוריי הדרכתי בתנועת הנוער "האיחוד החקלאי. גדלתי והתחנכתי במושב תומר.1988 נולדתי בשנת
 למדתי במדרשה למנהיגות, עם סיום השירות. התגייסתי לצה"ל ושירתי כקצינת קליעה בחטיבת הצנחנים2017
, בקהילה היהודית בעיר פאוריה,חברתית "עין פרת" ובאותה שנה יצאתי לשליחות מטעם הסוכנות היהודית
 בשנת השליחות התוודעתי לחיי היהודים בארה"ב ולחשיבות בשימור הקשר של ישראל עם הקהילות.שבאילינוי
 על שירות נשים בצה"ל ולימדתי באוניברסיטת בראדלי, יזמתי סדרת הרצאות במספר מדינות, בין היתר.היהודיות
 אנתרופולוגיה וחינוך- סיימתי את לימודי התואר הראשון בסוציולוגיה2016  בשנת.קורס בנושא ישראל
, בימים אלה. אני בוגרת תכנית "תנופה" בית מדרש ליזמים צעירים בחברה הישראלית.באוניברסיטה העברית
 אני מתמחה בתחום. לקבוצות מחו"ל ומכינות קד"צ,אני גרה בירושלים ונותנת הרצאות בנושא החברה הישראלית
גיוס תקציבים וחברת וועד בעמותת "כפר ירושלמי" ששמה לה למטרה לגרום לעולים צעירים להרגיש בבית
.בירושלים
Vered Karasenty
Born in 1988, raised in Moshav Tomer. Growing up, Vered counseled youth at the "Haihud
Hachaklai" youth movement. In 2007 Vered joined the IDF and served as an Officer (1st
lieutenant), at the Tzanchanim battalion. Vered studied at The Academy for social Leadership
of Ein Prat. In 2013 Vered was the Israeli emissary at the Jewish community of Peoria
Illinois, on behalf of the Jewish Agency. During that year, Vered learned about Jewish life in
America, initiated various Israel-wised projects and taught a course about Israel at Bradly
University. In 2016 Vered earned her bachelor's degree in Education, Sociology and
Anthropology at the Hebrew university. Vered participated at the Tnufa program at HUC,
Beit Midrash for social activists. Nowadays, Vered lives in Jerusalem, lectures about the
Israeli society in various platforms and starting off as an intern specializing in Resource
Development and Fundraising. Vered is a board member at the Jerusalem Village, a
nonprofit organization that focuses on young newcomers - immigrants and visitors in their
20’s and 30’s — who want to feel at home in Jerusalem.

 עו"ד,זיו מאור
, המקיימת מאבק חברתי לצמצום האסדרה על שוק התקשורת,משמש כיום כמנכ"ל האגודה לזכות הציבור לדעת
 בעבר עבדתי כחוקר מדיניות.מתוך שאיפה להגביר את חופש הביטוי והרמה המקצועית של התקשורת בישראל
 בעקבות. וכתבתי מחקר מקיף על מדיניות תקצוב הקולנוע של משרד התרבות,תרבו ת בפורום קהלת למדיניות
 אני מועמד לכהן כחבר במועצה הישראלית לקולנוע – מועצה סטטוטורית הפועלת במשרד התרבות,המחקר
 קודם לכן שימשתי כדובר הרבנות. מיליון ש"ח בשנה לגופים שונים בתחום הקולנוע80-ואחראית על חלוקת כ
.מרקר-סטריט באתר דה- ראש דסק וכתב וול, עוזר פרלמנטרי בכנסת,הראשית לישראל
 ותואר ראשון נוסף במשפטים ממכללת שערי,יש לי תואר ראשון בניהול ומדע המדינה מהאוניברסיטה הפתוחה
- במסגרת לימודי המשפטים כתבתי עבודה סמינריונית נרחבת על אי ציות של נשיאי ארצות הברית במאה ה.משפט
.קפלה- גר ביישוב תקוע ושר במקהלת א, אב לארבעה, אני נשוי. לפסיקות של בית המשפט העליון שם19
Ziv Maor, Adv.
Currently CEO of Israel's Media Watch, a nonprofit that advocates for deregulation of Israel's
media, in order to promote competition and free speech, thus to increase the professional level
of Israeli media. Prior to that I worked as a public policy researcher in Kohelet Policy Forum,
focusing mainly on culture related government policies. I issued a thorough research about
government film funding policies, and nominated to man Israeli Film Board, a statutory
committee that is in charge of distributing film funds. Further back I was spokesman of the
Chief Rabbinate of Israel, Parliamentary Assistant in the Knesset and editor and wall-street
correspondent for TheMarker.co.il.
I have a BA in Management and Political Science from the Open University of Israel, and an
LLb from Shaarei Mishpat College. During my legal studies I researched cases of American
presidents disobeying Supreme Court's rulings in the 19th century. I am married, father of
four, and sing in an acapella singing group.

יובל נמירובסקי
 אחרי שמילא תפקידים רבים בתנועת הנוער הציוני בלימה. פרו,יובל נולד וגדל בקהילה היהודית הקטנה של לימה
 הוא התגייס ליחידת עוקץ כחייל בודד ולאחר מכן למד תואר ראשון ביחסים בינלאומיים.2004 עלה לארץ בשנת
.ולימודי אמריקה הלטינית באוניברסיטה העברית בירושלים
 יובל ואשתו. כשהוא אחראי על קהילות אמריקה הלטינית ואירופה,יובל עבד בתנועה ליהדות מתקדמת בירושלים
.אינה נשלחו על ידי הסוכנות היהודית והתנועה הרפורמית העולמית לשליחות של שלוש שנים בסידני אוסטרליה
 אינה ויובל. הנוער הציוני-יובל כרגע מנהל את מדור אירופה וצפון אמריקה בתנועת הנוער בה גדל והתחנך
.ממשיכים להיות פעילים בתחום החינוך היהודי הליברלי והפלורליסטי ומתגוררים בעפולה
Yuval Nemirovsky
Yuval was born and raised in the small Jewish community of Lima, Peru. After being active
for many years as a leader in a Zionist youth movement, he made Aliyah in 2004. He served
in a Special Forces unit of the IDF and has a B.A in International relations and Latin
American Studies of the Hebrew University of Jerusalem. Yuval worked for the World
Union for Progressive Judaism (WUPJ), being responsible for Jewish communities in Latin
America and Europe. Yuval and his wife, Inna, served for three years as Jewish Agency and
WUPJ shlichim (emissaries) in Sydney, Australia .Yuval is currently the European and North
American Desk director of the youth movement Hanoar Hatzioni. Inna and Yuval are active
in liberal and pluralistic Jewish education and live in Afula, Israel.

מאיה פינץ
 במועצת, בוגרת בית הספר הראלי העברי בחיפה ופעילה חברתית. נולדתי וגדלתי בחיפה, נשואה למתן,28 בת
. הדרכת "צרכים מיוחדים" בצופים ויציאה למספר משלחות לחו"ל,תלמידים
-לפני הגיוס שלי לצה"ל עשיתי שנת שירות במכינה הקדם צבאית למנהיגות ציונית "עמי חי" השייכת לקרן "אבי
."חי
. מפקדת חמ"ל מבצעי ומפקצי"ת בקורס מפקדות, הייתי תצפיתנית בגבול הצפון,בצבא שירתתי במודיעין שדה
. ותואר שני במנהל ומדיניות ציבורית מאונ' ת"א,אני בעלת תואר ראשון במחשבת ישראל מאוניברסיטת חיפה
 כיום אני עובדת ב"שותפות חיפה בוסטון" כרזת.בעברי עבדתי ב"הלל ישראל" כרכזת סניף אוניברסיטת חיפה
.פרוייקטים ומשלחות ואחראית על וועדת גשר לקשר ועל תחום המנהיגות הצעירה
Maya Fintz
28 years old, married to Matan, born and raised in Haifa. I am an alumnus of the "Hebrew
Reali School" in Haifa. I have always been participating in social activities such as being a
member of the student council and a guide in the Scouts for special needs people. Also, I was
chosen to participate in a few delegations abroad.
Before my recruitment to the IDF I did a gap year in a "Mechina" for Zionist leadership
"Ami-Chai" that belongs to the "Avi-Chai" foundation.
I was recruited to the field intelligent division as an Observer at the northern Israeli border.
I also served as a commander of an operational war room and a commander in chief of a
commanders' course.
I have a BA in Jewish thoughts from Haifa University and a MA degree in Public policy from
Tel Aviv University.
In my past I worked for "Hillel Israel" as a Coordinator at the Haifa University.
Today I work at the "Haifa Boston Connection" as a missions and projects coordinator where
I am in charge of the "Living Bridges" committee and also the "Young Leadership".

משה ג'קובס
. מתגורר בתל אביב ונשוי להילה,1988 יליד
 מפקד, חובש קרבי, שירות צבאי מלא כלוחם.שנת שירות בבית ספר שדה כפר עציון כמדריך טיולים וסיורים
. בעל תואר ראשון בהיסטוריה באוניברסיטה הפתוחה.ורס"פ בחטיבת גולני
. קורס התמחות בהדרכת תנ"ך. התמחות בחינוך יהודי דרך מכון תגלית ויד בן צבי ירושלים,מורה דרך מוסמך
.) שנים (תגלית ובתי ספר יהודיים מארצות הברית3 מדריך קבוצות חינוכיות אמריקאיות מזה
. מדריך ורכז הדרכה במכינות שחר- חינוך בלתי פורמלי בעולם המכינות הקדם צבאיות
." עבודה במדרשת עין פרת כאיש צוות בתכנית "מבוע" ובתכנית "אלול.לימודים בתכנית "מבוע" בעין פרת
Moshe Jacobs
Born 1988, currently living in Tel Aviv and married to Hilla.
One year of national service volunteering at "Kfar Etzion" field school as a Tour and Hiking
Guide.
Full Military service in Golani brigade, combat soldier, commander, EMT and a Platoon's
logistical officer.
B.A. History, Open University. Licensed Tour Guide through "Yad Ben Tzvi" and Birthright
Institute, specialization in Jewish education.
specialization in Bible guiding in Israel Via Ministry of Tourism.
Jewish educator: As an experienced Tour Educator, I have led many educational trips, as
Birthright Israel and Jewish day school trips throughout the country.
Madrich (counselor) and board member in Shachar NPO, pre-army educational programs for
post high school kids.

נויה גוברין
 שנה האחרונות בתחום16  עוסקת ב. מתגוררת בהר אדר יחד עם בן זוג ואמא לשלושה ילדים,ילידת ישראל
. עבדתי במשך שלוש שנים כשליחת עלייה של הסוכנות היהודית בניו יורק.העלייה לישראל מצפון אמריקה
.במהלך עבודתי נחשפתי לראשונה לעולם המרתק ולקשר המיוחד בין קהילת יהודי ארה"ב ומדינת ישראל
 שמטרתו להפיח חיים בעלייה לישראל, ארגון הפועל ללא מטרת רווח- " שנה עובדת בארגון "נפש בנפש13 מזה כ
 במסגרת עבודתי ניהלתי את המחלקה לקשרי ממשלה והובלתי יוזמות ושינויים רבים מול משרדי.מארה"ב וקנדה
.ממשלה לטובת העולים החדשים
 אני מנהלת את תוכנית החיילים הבודדים של ארגון "נפש בנפש" וארגון ידידי צה"ל בארה"ב2012 מאז שנת
.ופנמה שמטרתה לסייע ולתמוך באותם צעירים אשר בחרו לעלות ארצה ולשרת בצה"ל
.בוגרת תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאוניברסיטה העברית
בחרתי להצטרף לתכנית רודרמן ללימודי יהדות ארה"ב באוניברסיטת חיפה על מנת להעמיק את הידע שלי על
.אודות הקהילה היהודית בצפון אמריקה והקשר המיוחד עם מדינת ישראל
Noya Govrin
I was born in Israel and live in Har Adar with her partner and three children. For the last 16
years, I have worked with immigrants of North America to Israel in many different facets. For
three years I was a Jewish Agency emissary in New York. During my time with the Jewish
Agency, I was exposed for the first time to the fascinating world and the special connection
between the American Jewish community and the State of Israel.
For 13 years I have been working for Nefesh B'Nefesh, a non-profit organization that aims to
revitalize immigration to Israel from the United States and Canada.
Since 2012 I have been running the Lone Soldier Program of Nefesh B'Nefesh and the FIDF,
which aims to support young Israeli immigrants who have chosen to serve in the IDF.
I hold a BA in Social Work from the Hebrew University.
I chose to join the Ruderman Program for American Jewish Studies at the University of Haifa
in order to deepen my knowledge about the Jewish community in North America and the
special relationship with the State of Israel.

סביון מדליון
. כלכלי של ממשלת ישראל-כיום משמשת כיועצת התקשורת של מנכ"ל משרד ראש הממשלה והמטה החברתי
, יואב גלנט, כיועצת התקשורת של הבינוי והשיכון,בשנים האחרונות עסקה בתחום התקשורת הפוליטית והמדינית
, ' שלי יחימוביץ, כדוברת יו"ר האופוזיציה,כדוברת משלחת ישראל באו"ם והשגריר רון פרושאור בניו יורק
 מלאה תפקידים שונים בתקשורת הכתובה, כמו כן. וכעוזרת דובר משרד העלייה והקליטה,ומפלגת העבודה
 מטעם, ארה"ב, סביון יצאה לשליחות של שנה בניו אורלינס, לפני השתלבותה בעולם התקשורת.והמשודרת
.ישראלית- היא בוגרת תכנית "עמיתי ברונפמן" לבירור זהות יהודית.הסוכנות היהודית
. מתגוררת בתל אביב.לסביון תואר ראשון בתקשורת והסטוריה מהאוניברסיטה העברית בירושלים
Savion Medaleion
The Spokesperson for Eli Groner, the Director General of the Prime Minister's Office and the
Head of the Economic and Social Council.
Savion has held various positions in the field of political media, including: Spokesperson for
Yoav Gallant, the Minister of Construction and Housing; spokesperson for Israel's Permanent
Mission to the United Nations and Ambassador Ron Prosor; spokesperson for the Israeli
Labor Party and Shelly Yachimovich, former Leader of the Opposition; and assistant to the
spokesperson in the Ministry of Immigration and Absorption. In addition, she held different
positions in the press and in broadcast media.

Before working in political media, she spent a year in New Orleans, USA, as a Jewish
Agency emissary. Savion is a graduate of the Bronfman Fellowship program, which explores
Jewish-Israeli identity.
She has a Bachelor's degree in Communications and History studies from the Hebrew
University of Jerusalem. She currently resides in Tel Aviv.

סתיו שחף
 אחרי השירות הצבאי בחיל החינוך עזבתי את הקן של ארץ ישראל. וגדלתי בגבעתיים,מורת דרך ומחנכת בסיור
 עם חזרתי נדדתי. ככל שהתרחקתי כך השיבה הביתה היתה מתוקה יותר.המוכרת למקומות שונים ברחבי העולם
.בין ירושלים לבאר שבע עד שמצאתי את הבית בתל אביב
. ובהן במיוחד קהלי יהדות צפון אמריקה,לאחר השלמת קורס הוראת דרך עבדתי במסגרות תיירות חינוכית שונות
 ולכן הלימודים לתואר,האהבה שלי גם למקצוע וגם לקהל היעד רק התעמקו מאז שהתחלתי לעבוד במקצוע
 התואר השני שבדרכו אתחיל לצעוד.הראשון שלי הם בחוג ללימודי ארץ ישראל של אוניברסיטת חיפה
. הוא תוכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית2017/18ב
Stav Shahaf
I am a tour guide and an educator, born and raised in Givataim. After my military service in
the education core, I have left the nest of the familiar land of Israel to different places around
the world. The farther I got, the sweeter was the return back home. Upon my return I have
moved between Jerusalem and Be'er Sheva until I found home in the city of Tel Aviv.
When I completed my tour guide studies I have worked in several educational tourism
programs, focusing on the North American Jewish communities. The love both for my
profession and the target audience have only gone deeper since I started working. Thus I
chose to study a BA in the land of Israel studies and my next step is the Ruderman program
for American Jewish studies, which I will start in the next Autumn.

ענת מילרד ברסלב
 תוכנית הדגל שלי,עובדת בתנועת הצופים במחלקת קשרי חוץ מנהלת את תחום התיירות החינוכית הנכנסת לא"י
 וכן,"Onward Israel"  לפני כן עבדתי בתנועת "יהודה הצעיר" כמנהלת תוכניות סטודנטים."היא "חץ וקשת
."בניתי וניהלתי את אתר האינטרנט ותפעלתי טיולים בחברת "שביל בצד
אני בעלת תעודת מדריכת טיולים מטעם משרד החינוך ובוגרת תואר ראשון בהצטיינות ניהול עסקים במלונאות
. השנה עשיתי קורס "עתודה ניהולית" לשליחים עתידים מטעם הסוכנות היהודית.ותיירות– אוניברסיטת בן גוריון
Anat Milrad Breslav
I am currently the Educational Tourism manager for the Israeli Scouts. My main project is
"Chetz V’Keshet", which is a one month summer program that brings participants from all
over the world to Israel in order to show them the culture, heritage, and language of Israel as
they tour the country. In 2016, I worked at "Young Judaea" as the Student Program Manager
for "Onward Israel", and previous to this in 2014, I operated tours as well as built the official
website for “Shvil Ba’Tzad”. I'm a certified tour guide on behalf of the Mistry of Education,
and graduated with honors from my first degree in Tourism and Hospitality Management
(B.A) at "Ben-Gurion" University of Be'er-Sheva. Earlier this year I also graduated from a
course for prospective "shlichim" in the Jewish agency for Israel.

קובי ברדה
יפו בממשל- מכללה אקדמית ת"אBA  בוגר תואר.)3( ) וגילי5(  יהונתן,)10(  נשוי למיכל ואב לרוני,74 יליד
.1999  קמפיינים פוליטיים ומיתוג מאז שנת, ניהול משברים, יועץ תקשורת.וחברה
:דעה אסטרטגיה שיווקית בע"מ ובין היתר כיהן בתפקידים של-בעל משרד בר
 מועדוני, דובר מנהלת הליגות לכדורגל, דובר עיריית ת"א. דובר עיריית נתניה וס,דובר לשר הרווחה ולחברי כנסת
. מכבי נתניה ועוד,)הכדורגל הפועל ת"א (כולל שלב הבתים בליגה האירופית
.)www.bardea.org (  קצרצרים על פוליטיקה וחברה- בעל הבלוג
 הדרכה במחנות קיץ של תנועת הדסה והתנועה:מחוייב ומחובר לקשר בין ישראל ליהדות ארה"ב שכללו בין היתר
. ועוד2004  סיור מטעם הסטייט דיפרטמנט בבחירות,הרפורמית
Kobby Barda
Born 1974, Married to Michal and father to Ronny (10), Jonathan (5) & Gili (3)
BA- Political Science & society, MTA.
His professional achievements includes the following:
The owner of Bar-Dea Marketing Strategy Ltd.
Among others served in roles of:
Spokesperson for the Minister of Social Affairs and MKs.; Netanya Municipality
spokesperson; Tel Aviv municipality Deputy Spokesperson; Spokesperson for IPFL (Israeli
Professional Football Leagues), Hapoel Tel-Aviv F.C ,Maccabi Netanya F.C and more.
A blogger – "Snippets" - Politics and Society related.
An advocate for the israeli-american Jewish relationship which included training in
Camps Tel-Yehuda (of the "Hadassah" movement) and OSRUI (of the Reform Movement).
An education tour on behalf of the State Department, for of the 2004 elections and more.

קרן כבירי
.)6( ) ויהלי10(  אור: נשואה לארז ואמא לשני בנים מקסימים,44 בת
. מאוניברסיטת חיפה,בעלת תואר שני במנהל ציבורי ותואר ראשון במנהל חינוכי ושפה וספרות אנגלית
 ואמונה על גיוס התרומות והמשאבים, שנה כמנהלת אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון בחיפה14 משמשת מזה
. מלגות ועוד, מחקר רפואי, רכישת מכשור רפואי מתקדם,של ביה"ח בארץ ובחו"ל לצרכי פיתוח
, זיהוי ופיתוח מקורות פוטנציאליים לגיוס תרומות כולל גופים ממשלתיים,במסגרת תפקידי אני פועלת לאיתור
. ארגונים עסקיים ותורמים פרטיים,קרנות ציבוריות ומשפחתיות
עוסקת גם בפיתוח קשרי קהילה בארץ מול חברות ותאגידים לצורך גיוס תמיכה ומשאבים וחיבורם לתחום
.הבריאות בקהילה
Keren Kabiry
44 years old, married to Erez and a mother to two adorable boys: Orr (10) and Yahali (6).
I am a graduate of the University of Haifa, with M.A. in Public Administration and B.A in
Educational Management and English.
I am the Executive Director of the Friends Association of Bnai Zion Medical Center located
in Haifa for over 14 years.
As part of my work, I am responsible for the fundraising in Israel and abroad, identifying,
developing and allocating gifts from governmental offices, family foundations, corporate and
private donors for the development of the hospital, purchasing advanced medical equipment,
research, scholarship etc.
I am also engaged with developing corporate giving in Israel as part of promoting health
issues in our local community.

תמר שורק
 בעלת,מנהלת המחלקה לפיתוח תכניות חינוכיות בבית הספר הבינלאומי ללימודי העם היהודי בבית התפוצות
. מאוניברסיטת תל אביב,ייעוץ ארגוני- במדעי הניהולM.Sc
. עבודה עם נוער יהודי מחו"ל ובעבר מנהלת מרכז יום לילדים בסיכון,מנחה בעלת נסיון רב בחינוך בלתי פורמלי
.9 בוגרת תכנית המתמחים של עיריית תל אביב לחדשנות אורבנית בשיתוף מזא"ה
Tamar Sorek
Director of Educational Programs Development at The International School for Jewish
Peoplehood Studies, Beit Hatfutsot.
Has a M.Sc. Organizational Management and Consulting, Tel Aviv University.
With vast experience as a counselor in informal educational settings, Tamar has directed an
afternoon center for youth at risk and worked with Jewish youth from abroad. She is a
graduate of the Tel Aviv-Yafo Municipality’s internship program for Urban Innovation in
association with the Social Lab@Mazeh 9.

