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אורי רוזין
מחנך בחינוך הבלתי פורמאלי .בעשרים השנים האחרונות הדרכתי נוער ,ניהלתי מערכות חב"פ כרכז
בתנועת הנוער העובד והלומד וכמנהל מחלקת נוער (מ.א מרום הגליל) .בשנים האחרונות ניהלתי את תחום
התכניות הקהילתיות המשותפות ליהודים וערבים מטעם עריית עכו עד לפרוץ מגפת הקורונה .מאז מרץ
 ,2019עם סגירת רוב מסגרות החב"פ ,אני עובד כמתכנת אפליקציות .WEB
עשיתי שנת שירות במסגרת הנוער העובד והלומד ושרתתי במסלול נח"ל גרעינים כלוחם.
בגיל  ,23בנובמבר  ,2005הקמתי יחד עם חברי לגרעין ,קיבוץ עירוני של תנועת דרור ישראל בעכו ,בו אני
חבר עד היום .כיום הקיבוץ מונה מעל  90חברים וכ 20ילדים ופעיל בכל תחומי החינוך בעכו ובאזור.
בוגר תכנית " B.edבית המדרש למורי עם" של מכללת בית ברל ,בוגר תכנית "גוונים" של החברה
למתנ"סים ,מנחה קבוצות ב ,O.D.Tיו"ר ועדת צעירים בשותפות גליל מערבי.
נשוי ללאורה מילוא ואב לגליל (בן .)4
Ory Rosin
An educator in the field of informal education. In the last twenty years, I have been teaching
teenagers and managing informal educational systems - both as a youth movement leader
and as the Director for the Department of Informal Education in the Regional Council Merom
HaGalil. In recent years, I've managed co-existence community programs for the Akko City
Municipality. Today, as result of informal education shutdown (Covid-19), I'm working as a
web-developer.
I did a year of civil service with Hano'ar Ha'oved Ve'halomed (NOAL) movement and served
as a combat soldier in the IDF with the "Nachal" infantry brigade.
At the age of 23, in November 2005, I established The Urban Kibbutz in Akko with a few of
my Gar'in members from the Dror Israel Movement.
I have a B.ed in informal education from The Beit Berl Collage and am a graduate of the
Gvanim leadership program. An active lay leader at Western Galilee Partnership as the chair
of the young adults committee.
Married to Laura Milo, father to Galil.

איתן הולנדר
כיום מנהל פיתוח וקשרי חוץ של ישיבת מקור חיים – עוסק בגיוס משאבים ,הקמת קמפוס בגוש עציון,
פיתוח פרויקטים חינוכיים וחברתיים בארץ ובחו"ל ומנהל את קהילת הבוגרים של ישיבת מקור חיים.
לפני כן ,הייתי ומורה מדריך חברתי בפנימייה של ישיבת מקור חיים .הקמתי תכנית מבואות ' -דברים
בעלמא' העוסקת בכלכלה ,גיאופוליטיקה ,תקשורת ,מגזר ציבורי וטכנולוגיה.
בוגר תואר ראשון בחינוך במכללת הרצוג ,למדתי בישיבת שיח יצחק באפרת ובישיבת ההסדר בירוחם.
שירתתי כלוחם בחטיבת הצנחנים.
מתגורר בנתיבות ,נשוי עם שני בנים.

Eitan Hollander
Director of Development and Public Relations in Makor Chaim Institutions. Fundraising for
the building of the Makor Chaim campus in Gush Etzion, developing educational and social
projects in Israel and abroad and manages the alumni community of Yeshivat Makor Chaim.
Prior to that, was a teacher and social counselor at the Makor Chaim Yeshiva. Founded a
General Knowledge program for the teenaged students – “Dvarim Bealma” that introduces
Economics, Geopolitics, Social and Mainstream Media, Public Sector and Technology.
Graduated with a B.Ed. in Education from Herzog College, studied at the Siach Yitzhak
Yeshiva in Efrat and at the Hesder Yeshiva in Yeruham. In the IDF served in Combat at the
Paratroopers Brigade – “Tzanchanim”.
29 years old, Lives in Netivot, married with two sons.

אסנת רייזנר
 לאחר שירות לאומי משמעותי כמדריכת. נשואה ואם לשלושה. מתגוררת במורשת שבגליל התחתון,31 בת
 כיום אסנת מורה. אסנת סיימה תואר ראשון בהוראת אנגלית ומחשבת ישראל בהצטיינות,טיולים בירושלים
 במסגרת תפקידה אסנת מובילה צוות מורים וכותבת ומפתחת תוכניות.ורכזת שכבה בתיכון אסיף משגב
.לימוד ופעילויות בתחום החברתי והרגשי
 התוכנית הלאומית למצויינות באנגלית- אסנת משמשת כמנטורית בתוכנית תלמ"א,במקביל לעבודתה
. אשר פועלת לשיפור ידיעת השפה האנגלית של תלמידים מאוכלוסיות מוחלשות
 מורים מרחבי העולם על מנת ללמד אנגלית מדוברת200 במסגרת התוכנית מגיעים לישראל מידי קיץ כ
 מובילה דיונים חינוכיים וערכיים ובעיקר מחזקת את, אסנת מתווכת בין פערי התרבות, כמנטורית.בבתי ספר
.הקשר של המורים עם החברה הישראלית
Osnat Reisner
31 years old, lives in Moreshet in the Lower Galilee. Married and mother of three. After
significant national service as a tour guide in Jerusalem, Osnat completed a bachelor's
degree in teaching English and Jewish thought with honors. Osnat is currently a teacher and
coordinator at Asif Misgav High School, in which Osnat leads a team of teachers and writes
and develops curricula and activities in the social and emotional fields.
Osnat also serves as a mentor in the TALMA program - the national program for excellence
in English. The program works to improve the knowledge of the English language of students
from underprivileged populations.
As part of the program, about 200 teachers from around the world come to Israel every
summer to teach spoken English in schools. As a mentor, Osnat mediates between cultural
gaps, leads educational and value discussions and mainly strengthens the teachers'
connection with Israeli society.

ברק סלע
 כיום מנהל את מיזם "שכונות. תרבות ותקשורת, חינוך, יזם חברתי בתחומים של ארגון קהילתי,35 בן
 ברק גם עובד כיועץ קהילתי בעבור ארגון.בשינוי" להתחדשות עירונית וקהילתית בשכונת הדר בחיפה

"הקהל" בליווי קהילות יהודיות באירופה וצפון אמריקה ומנהל דיגיטל ושיווק של המחלקה הבינלאומית
."במרכז ההדרכה הבלתי פורמלי "המעורר
 עלה,1994  בשנת. היה פעיל בצופים היהודיים ובתנועת יהודה הצעיר, כנער. טקסס,ברק נולד ביוסטון
 שם הצטרף לתנועת הנוער העובד והלומד והחל את,לארץ וביחד עם משפחתו עבר להתגורר בגבעתיים
 לאורך השנים לקח על עצמו תפקידים רבים בתנועת הנוער – ממדריך לרכז מחוז.דרכו בעשייה החברתית
 ברק הוביל פרויקטים נוספים ומיוחדים כגון, כדובר תנועה.ועד לדובר התנועה הארצית וחבר הנהגה מרכזי
 "מיליון ילדים" (קמפיין להעלאת המודעות לעונה בקרב,)"מבצע חום אנושי" (סיוע אזרחי לפליטים סוריים
.2013-1016 ילדים בישראל) ודובר העצרת המרכזית לזכר רצח יצחק רבין ז"ל בין השנים
 תפקד כשליח המרכזי של תנועת הבונים דרור צפון אמריקה במשרד המרכזי בניו2017-2019 בין השנים
 היה שותף להקמת קהילה לישראליים ליברלים בניו, כחלק מתפקידו הוביל תכניות רבות בנושא ישראל.יורק
.יורק ויזם הקמת קואליציה יהודית אמריקאית של ארגונים ותנועות לקידום זכרו של יצחק רבין בתפוצות
 ברק הוא מחנך.פורמלי ממכללת בית ברל ותעודת הוראה בהיסטוריה-ברק מחזיק בתואר ראשון בחינוך בלתי
. תנועת מחנכים השואפת ליצור חברה צודקת יותר אשר שוויון ערך האדם במרכזה,וחבר בתנועת דרור ישראל
.כיום מתגורר בחיפה וחבר בקיבוץ עירוני בשכונת הדר
Barak Sella
35, is an activist and entrepreneur in the fields of community organizing, education, culture,
and media. Barak is currently serving and the director for the "Neighborhoods for Change"
urban renewal initiative in Haifa. Barak also works as a Community Consultant in the Hakhel
organization, working with Jewish communities in Europe and North America, and is the
Digital and Marketing Manager for the international department at "HaMeorer" Education
Center .
Barak was born in Houston, Texas. As a child, he was active in the Hebrew Boy Scouts and
the Young Judea youth movement. In 1994, he made Aliya with his family and settled in
Givatayim, where he joined HaNoar HaOved VeHalomed (The General Federation for
Working and Studying Youth). Barak took on several roles in the youth movement from a
team counselor, to a regional director to eventually becoming the spokesperson for the
national movement. During his term as the spokesperson, Barak lead several additional
special projects such as "Operation Human Warmth" (Israeli Humanitarian aid to Syrian
displaced persons and refugees), "One Million Kids" (national campaign to raise awareness
to youth poverty in Israel) and communications director for the main memorial rally for
Yitzhak Rabin's assassination in Tel-Aviv from 2013-2016.
Barak served as the Central Shaliach (Israeli Emissary) for Habonim Dror North America out
of the New York office, from 2017-2019. During his term, he led several Israel Programs, cofounded a community for liberal Israelis in New York, and spearheaded a coalition of
movements working to commemorate Yitzhak Rabin in the North American Jewish
communities .
Barak holds a BA in Informal Education from the Beit Berl Academic College and a teaching
degree in history. He an educator and member of "Dror Israel", a movement of educators
that vision for Israel is a society of democracy, equality, and peace created through

education and community in all parts of the Israeli society. Barak currently lives in Haifa and
is a member of a Dror Israel Urban Kibbutz.

ג'ואנה פלד
ילידת  ,1990מתגוררת בירושלים .בוגרת קורס מורי דרך ביד בן צבי שהתקיים בשיתוף מכון תגלית לחינוך
בסיור .כמדריכה הדרכתי קבוצות תגלית רבות ,אונוורד ,מסע ועוד קבוצות חינוכיות ותיירותיות רבות בהן
למדתי על הקהילה היהודית בצפון אמריקה.
בוגרת תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל ולימודים רב תחומיים מאוניברסיטת חיפה .בעלת תעודת הוראה
דרך תכנית "חותם" למנהיגות חברתית אשר פועלת לקידום שוויון הזדמנויות דרך חינוך .התכנית שייכת
לתכנית העולמית  .TEACH FOR ALLחינכתי ולימדתי בבית הספר התיכון "גבעת גונן" בירושלים.
בוגרת יחידת  8200בתפקיד מסווג בשירות חובה וקבע.
Joanna Peled
Born in 1990 and lives in Jerusalem
I graduated a Tour Guide and Tour Education Course with the Birthright Educational Institute
and Yad Ben Zvi in Jerusalem.
I am a tour guide of many Birthright groups, Onward, Masa and other educational and tour
groups from which I learned a lot about the Jewish Community in North America
I Have a BA in Israel Studies and multi-discipline studies from Haifa University
I hold a Teacher's Degree from the "Hotam" leadership course which works to promote
equality via education. The program is part of the global Teach For All program. I was a
Home Room teacher and a history teacher at Gival Gonen high school in Jerusalem
Alumni of 8200 unit in the IDF, in a classified position.

ג'ייקוב ליבוביץ
נולדתי בניו יורק ועליתי עם משפחתי ארצה בגיל  .5גדלתי ולמדתי בירושלים ואת השירות הצבאי שלי עשיתי
ביחידת עורב נח"ל.
ב 2014התחלתי את לימודיי במכללת בית ברל ,שם למדתי תואר ראשון בחינוך על יסודי עם התמחויות
בארץ ישראל והיסטוריה יחד עם קורס מורי דרך .תוך כדי הלימודים עבדתי כמאמן כדורסל במחלקת הבנות
של מכבי הוד השרון ,ובנוסף לכך עבדתי לפרקים עם תנועת הנוער הבריטית  RSY Netzerובהמשך טסתי
כשליח של הסוכנות היהודית לסידני אוסטרליה שם עבדתי עם הארגון היהודי .BJE
כמורה דרך יש לי ניסיון רב ,ותשוקה גדולה ,להדרכה ועבודה עם יהדות התפוצות וספציפית יהדות ארה"ב.
בין היתר עבדתי מטעם הסמינר התיכוני האמריקאי ,תגלית ,רוטס טראבל ותנועת השומר הצעיר העולמית.
כיום אני עובד בסמינר התיכוני האמריקאי אלכסנדר מוס בהוד השרון בתפקיד מנהל התכניות ולוגיסטיקה.
את התפקיד הזה התחלתי בקיץ  2020לאחר  3שנים בו עבדתי בארגון כמורה דרך ומחנך.
Jacob Leibowitz
I was born in New York and made Aliyah with my family when I was 5 years old. I grew up in
Jerusalem, and following high school served in the IDF as a foot soldier in the Nachal
brigade.

In 2014 I started my studies at Beit Berl College where I studied my Bachelor's degree in
Education with majors in History and Israel studies, it was during these years where I
completed the Israeli tour guiding course as well. Throughout my years studying I worked as
a basketball coach in the girl's division of the Maccabi Hod Hasharon basketball club. In
addition, I spent time working with the British Reform movement RSY Netzer, as well as with
the Board of Jewish Education in Sydney Australia as an emissary through the Jewish agency.
As a tour guide, I have lots of experience, and passion, for the Jewish community around the
world specifically the Jewish American community. I have worked with the Alexander Muss
High School in Israel, Birthright, Routes travel, and the "Hashomer Hatzair" Youth
movement.
Today, I work as the Director of Programming & Logistics at the Alexander Muss High School
in Israel. I started this role in the summer of 2020 after working as a tour guide/educator
with the organization for 3 years.

דור לוי
 שירת בצבא בחטיבת גבעתי. גדל בגבעת שמואל ובארבעת השנים האחרונות מתגורר במטולה,28 בן
 טס לשליחות דרך הסוכנות היהודית2014  בשנת, לאחר שירותו הצבאי.כלוחם במספר תפקידי פיקוד
 שנתיים מתוכן תפקד כראש המשלחת, במשך חמש שנים היה שם שליח.Camp Ramah Nyackב
. בנוסף עשה שליחות קצרה במחנה סארווש בהונגריה.הישראלית
 הדריך בסמינר האמריקאי, דור פעל במגוון תפקידים בחינוך הבלתי פורמאלי,במהלך השנים האחרונות
 הקים תחת ארגון ״מוטב יחדיו״ מרכז נוער בקריית,אלכסנדר מוסינזון קבוצות נוער מאוסטרליה וארה״ב
 בנוסף הנחה בסמינרי ההכשרה של מחנות הקיץ של הסוכנות.שמונה והפעיל פרוייקטים קהילתיים שונים
 בעל תואר ראשון בחינוך מיוחד וחינוך.היהודים וכיום מנהל את תנועת הנוער ״בני המושבים״ במטולה
.חברתי ממכללת תל חי
Dor Levi
28 years old, grew up in Givat Shmuel and has lived in Metula for the past four years. Served
in the army in the Givati Brigade as a fighter in a number of commanding positions. After his
military service, in 2014 he flew on “Shlichut” through the Jewish Agency at Camp Ramah
Nyack. For five years he was a “Shaliach”, in two of which he served as head of the Israeli
delegation. In addition, he did a short “Shlichut” to the Sarvash youth camp in Hungary.
Over the past few years, Dor has held various positions in non-formal education, instructed
youth groups from Australia and the United States at the American Seminar “Alexander
Mosinson”, established a youth center in Kiryat Shmona under the organization "Better
Together" and ran various community projects. In addition, he has been leading groups in
the training seminars of the Jewish Agency's summer camps for the past five years and is
currently leading the Bnei Moshavim youth movement in Metula. He holds a bachelor's
degree in special education and social education from Tel Hai College.

דורון גרצובסקי
בת  25ממושב אביחיל שבעמק חפר.
זה עתה סיימה את התואר הראשון שלה בחינוך ,מחול ותאטרון במכללת סמינר הקיבוצים שבתל אביב.
מורה למחול ותאטרון במשרד החינוך ורקדנית בלהקת מחול המופיעה בארץ ובחו"ל.
הייתה שליחה של הסוכנות היהודית בטקסס בשנת  2016ומאז גם עובדת בסוכנות היהודית כחלק מהצוות
מיון של מחנות הקיץ ומנחה בהכשרת השליחים תרום יציאתם לשליחות.
במהלך חודשי הקיץ היא מדריכה ב NFTYנוער אמריקאי בארץ ובאירופה ובנוסף אחראית על ההדרכה
והלוגסיטיקה של הסמאר סקול בלונדון מטעם החברה סאמר-קול.
במהלך שירותה הצבאי שירתה כמש"קית חינוך בגדוד "נמר" של חיל התותחנים ולאחר שנה קודמה
לתפקיד מפקדת ומשה"ד בקורסי ההכשרות של חיל חינוך.
Doron Gertzovski
A 25-year-old woman from Moshav Avihayil in Hefer Valley Regional Council.
She had just completed her bachelor's degree in education, dance, and theater from
Kibbutzim College in Tel Aviv.
She is a dance and theater teacher that works with the Israeli Ministry of Education and a
dancer in a dance group that performs in Israel and abroad.
She was an ambassador of the Jewish Agency in Texas during 2016 and since then she works
at the Jewish Agency as part of the sorting team for summer camps and she helps training
other ambassadors before they leave for their mission. During the summer months, she is an
instructor at NFTY and guides American youth in Israel and Europe and is also responsible for
the training and logistics of the Summer School in London on behalf of the company
Summer-Cool
During her military service in the IDF, she served as the Head of Education in the Artillery
Regiment and after a year was promoted to the position of commander and was responsible
for the content that was presented for the soldiers in the training courses of the Education
Corps.

דניאלה מור
סגנית נשיא ,פילנתרופיה ישראל ובעולם ,הסוכנות היהודית לארץ ישראל
דניאלה מור משרתת בתפקיד סגנית נשיא ,פילנתרופיה ישראל ובעולם בסוכנות היהודית לארץ ישראל.
ילידת קונטיקט ארה"ב ,דניאלה עלתה עם משפחתה מארה"ב בהיותה ילדה .אחרי סיום שירות צבאי
כקצינה בחיל האוויר ,דניאלה השלימה בהצטיינות תואר ראשון ביחסים בינ"ל ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ותואר שני בלימודי הארגון באוניברסיטה העברית.
דניאלה עובדת בסוכנות היהודית כ –  20שנה .בתחילה בלשכתו של שגריר ישראל לארה"ב לשעבר ,מר סלי
מרידור ,בהמשך כשליחה לניו יורק ,ארה"ב כסגנית נשיא בקרן החינוך וחזרה בישראל כמנהלת פיתוח
משאבים לעליה,
קליטה ומשימות מיוחדות .בהמשך ,דניאלה קודמה לתפקידה הנוכחי של סגנית נשיא ,פילנתרופיה ישראל
ובעולם במסגרתו היא גם מנהלת את פיתוח קשרי הידידות עם נוצרים ציונים.

, סיוע לניצולי שואה, דניאלה היתה מעורבת עמוקות בפרויקטים כגון עליה וקליטה מאתיופיה,לאורך השנים
 מחנות קיץ יהודיים בברה"מ לשעבר והקרן לנפגעי טרור ופיתחה מערכות יחסים,עמיות יהודית באירופה
.עמוקות עם קהילות יהודיות בארה"ב
 עורר בה את ההשראה,דניאלה גאה לשרת באותו הארגון שהעלה לישראל את משפחת אביה מאיראן
.להפוך למקצוענית יהודית ושעמד לצד משפחתה בזמנים טרגיים
. בנותיהם אריאל ואביגיל והחתול צ'אבי, בן זוגה שלומי:דניאלה מתגוררת במודיעין עם משפחתה
Danielle Mor
Vice President for Israel and Global Philanthropy at The Jewish Agency for Israel
Danielle Mor serves as Vice President for Israel and Global Philanthropy at The Jewish
Agency for Israel.
Born in Connecticut, Danielle made Aliyah from the United States with her family as a child.
She was a commander in the Israeli Air Force and later completed degrees in International
Relations, Sociology, and Organizational Counseling, all with distinction, at the Hebrew
University of Jerusalem.
Danielle has been working at The Jewish Agency for about 20 years, first with former
Ambassador to the U.S. Sallai Meridor, then as Emissary (Israel Representative/Shlicha) to
the United States for the Israel Education Fund, returning to Israel as Director of Strategy
and Development for the Aliyah, Absorption and Special Operations Unit from which she
was promoted to her current role as Vice President for Israel and Global Philanthropy in
which she also directs The Agency efforts to develop relationships with Christian Zionists.
Over the years, Danielle has been deeply involved in The Jewish Agency’s Ethiopia project,
programs for Holocaust survivors, Jewish peoplehood in Europe, Jewish Summer Camps in
the FSU and the Fund for Victims of Terror and has developed deep relationships with Jewish
communities in the U.S. Danielle’s personal and family story is interwoven with the work of
The Jewish Agency for over three generations. She is proud to work for the organization that
brought her father's family to Israel from Iran, inspired her to become a Jewish professional
and that has stood by her family in times of tragedy.
Danielle lives in Modiin with her family: her husband Shlomi, their two daughters: Ariel and
Avigail and Chubby the cat.

טיפני שלם
. היסטוריה וסוציולוגיה בתיכון מקיף ע"ש זיו בירושלים,מחנכת כיתה י"ב ומורה מקצועית במקצועות אזרחות
 בוגרת שנת.3  קליפורניה בקהילה היהודית ועלתה עם משפחה לישראל בהיותה בת,נולדה בלוס אנג'לס
 בשירותה הצבאי שירתה בגדוד הקרקל וכמורה חיילת."שירות מטעם תנועת הנוער "המחנות העולים
 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, למדה תואר ראשון במדע המדינה.במסלול נח"ל
 במגמת סוציולוגיה של החינוך באוניברסיטת תל,בירושלים והמשיכה ללימודי מוסמך במנהל ומדיניות חינוך
 בוגרת קורס ניהול בכיר ויזמות ניהולית מטעם עיריית, בעלת תעודת הוראה באזרחות ורישיון הוראה.אביב
. חברה ונוער ומכללת בית ברל, בעלת היתר הדרכה קבוע מטעם מנהל.ירושלים
קהילתי מטעם החברה למתנ"סים במגוון תפקידים ביניהם ניהול-בעשור האחרון עסקה בחינוך חברתי
, מנהלי מוסדות וצוותים חינוכיים, יזמה והובילה פרויקטים בשיתוף עם חברי הנהלה. הוראה והדרכה,ותכלול

 שותפה ומובילת משלחות של בני נוער ומבוגרים.בני נוער ותלמידים ובעלת ניסיון עשיר בהנחיית קבוצות
Global  צרפת וישראל בשיתוף ארגון, מולדובה, ארה"ב,בינ"ל בנושא היהדות והתפוצות ביניהם אוקראינה
. איטליה," בשיתוף עיריית ירושלים ומחוז מנטובהWomen Agents of Change"  נציגה במשלחת.JCC
.מתגוררת עם בעלה ושני ילדיה בשכונת ארנונה בירושלים
Tiffany Shalem
Twelfth grade educator and professional teacher in civil studies, history and sociology at Ziv
public High School in Jerusalem.
She was born in Los Angeles, California in the Jewish community and immigrated to Israel
with her family when she was 3. After she graduated high school, she volunteered for a
"Year of service" in the "Mahanot- Ha'olim" youth movement in a Kibbutz. In her military
service, she served in the Karkal (infantry unit). She studied for a bachelor's degree in
political science, sociology and anthropology at the Hebrew University of Jerusalem, and
continued her master's studies in education policy Administration, majoring in the sociology
of education at Tel Aviv University. Holds a teaching certificate in civic studies and a teaching
license. She is a graduate of senior management course and managerial entrepreneurship on
behalf of the Jerusalem Municipality.
For the past decade, she has been involved in social-community education on behalf of the
Community Center Society in a variety of positions, including management, teaching and
training. Has rich experience in Group Facilitation. Partner and leader of delegations in a
number of international youth and adult projects on Judaism and the Diaspora, involving
Ukraine, the United States, Moldova, France and Israel in collaboration with Global JCC.
Representative in the "Women Agents of Change" delegation in cooperation with the
Jerusalem Municipality and the Province of Mantua, Italy.
She lives with her husband and two children in Jerusalem.

יהודה גרוס
 יהודה למד בבית ספר יסודי יהודי. וגדל בעיירה אלקינס פארק הצמודה, פנסלבניה, נולד בפילדלפיה,31
מסורתית (אך כבר לא מגדיר את/ בתיכון היה פעיל בתנועה הקונסרבטיבית.ובילה את קצי ילדותו בישראל
 יהודה למד עיתונאות באוניברסיטת.עצמו כחלק מהקהילה הזאת) ועם הפדרציה יהודית בפילדלפיה
 ולמד עברית באולפן, הוא עלה לארץ כמה חודשים לאחר מכן.2011 וסיים עם תואר ראשון ב,מרילנד
. יהודה התגייס כחייל בודד ושירת כצלם צבאי ביחידת דובר צה״ל ועבר לגור בדרום תל אביב2012 ב.בחיפה
 בהתחלה בדסק, יהודה התחיל לעבוד באתר החדשות הטיימס אוף ישראל,2014לאחר שיחרורו מצה״ל ב
,ח״י- בנו תבור, יהודה גר בירושלים עם אשתו אנה.החדשות ואחרי כמה חודשים ככתב הצבאי של המערכת
.וכלבתו לוסי
Judah Gross
31, was born in Philadelphia, Pennsylvania, and was raised in the nearby suburb of Elkins
Park. Judah studied in a Jewish elementary school and spent his childhood summers in
Israel. He was active in the Conservative movement through high school (though no longer
considers himself to be part of that community) and with the Philadelphia Jewish
Federation. Judah studied journalism at the University of Maryland, graduating in 2011. He

made aliya a few months later, studying Hebrew in an ulpan in Haifa. In 2012, Judah enlisted
in the Israel Defense Forces as a lone soldier, serving as a military photographer in the IDF
Spokesperson Unit. Shortly after his release from the IDF, Judah joined The Times of Israel,
first working on the news desk and then becoming the website's military correspondent.
Judah lives in Jerusalem with his wife, Anna, son, Tavor-Chai, and dog, Lucy.

מרון גוטל
 התנדב לשנת שירות, לאחר סיום התיכון. גדל בירושלים והתחנך בה. נולד בשטרסבורג שבצרפת,29 בן
 למרון. ושירת כלוחם בגדוד הסיור החטיבתי, מרון התגייס לחטיבת גולני.במסגרת החברה להגנת הטבע
 מרון עסק לאורך השנים.תואר ראשון במדע הדתות וספרות יהודית מטעם האוניברסיטה העברית
 בין היתר כמנחה קבוצות באוניברסיטה.קיום בירושלים ובכלל-בפרוייקטים רבים העוסקים בנושא דיאלוג ודו
.העברית בירושלים ובאירגונים שונים
. נשוי לשני ואב לאיתן,מרון מתגורר בירושלים
Maron Gottel
29, was born in Strasbourg, France. He grew up in Jerusalem and was educated there. After
graduating from high school, he volunteered for a year of service with the SPNI, as a tour
guide. Maron enlisted in the Golani Brigade, and served as a combat soldier in the recon
battalion. Meron holds a bachelor's degree in Comparative religions and Jewish literature
from the Hebrew University. Over the years, Maron has been involved in many projects of
dialogue and coexistence in Israel and abroad. Among other things, Meron used as a group
facilitator at the Hebrew University of Jerusalem and in various organizations.
Maron lives in Jerusalem, is married to Shania and a father To Ethan.

נדב חכם
 בעל תואר ראשון בהיסטוריה ומזרח תיכון מהאוניברסיטה הפתוחה ויועץ ביחידה. מתגורר בתל אביב,24 בן
.8200
 לאחר. ובשנים אלו זכיתי לעסוק בסוגיות ביטחוניות ומדיניות מרתקות,8200- אני משרת ב2015 מאז
שחרורי במרץ השנה חזרתי ליחידה בתפקיד אזרחי כיועץ בתחומים מבצעיים ומוביל פרויקטים בתחום קשרי
 ומאז אני ממשיך לקחת חלק בפעילויות, השתתפתי בתוכנית של קרן תקווה בארה"ב2019  בקיץ.החוץ
- במסגרות אלו העמקתי את היכרותי עם יהדות ארה"ב ועם יחסי ישראל.שונות של הקרן בארץ ובארה"ב
.ארה"ב על היבטיהם השונים
Nadav Hakham
24 years old, lives in Tel Aviv, and holds a degree in History and The Middle East from the
Open University.
He enlisted in the army’s 8200 unit in 2015, where he was involved in a variety of national
security and policy-related issues.
Upon completing his army service in March of 2020, he resumed working in his previous unit
as a civilian advisor, through which he takes part in various operational aspects and as a
project manager in the field of foreign relations.

In the summer of 2019 he participated in the Tikvah Fund seminar in the U.S and since then
continues to take part in programs and activities of the fund both in Israel and in the U.S.
These experiences have enabled him to broaden his knowledge and familiarity with both
American Jewry and U.S-Israel relations.

ניצן קידר
 כתבתי בעבר ב'מעריב' וב'הארץ' ובשנים האחרונות ממקד, בוגר גלי צה"ל.14 עובד בעולם התקשורת מגיל
.' והפרשן הפוליטי של עיתון 'בשבע7 את העשייה שלי בתפקיד הכתב המדיני של ערוץ
בכתיבתי בשנים האחרונות מתמקד רבות בעולם היהודי ובקשר ההדדי של הקהילות היהודיות ברחבי העולם
 בוגר.מדינית וביהודי ארה"ב- כמו כן עוסק רבות ביחסי ישראל וארה"ב ברמה הפוליטית.למדינת ישראל
.'משלחת קומיוניטי של ארגון 'גשר
 הייתי שותף להקמת מערכות החדשות של רדיו קול חי ואחריו של.בעל קשר משמעותי וקרוב לעולם החרדי
 עורך ראשי ומנהל מערכת החדשות ומגיש תוכניות,רדיו קול ברמה בו שימשתי במשך עשור סמנכ"ל
.אקטואליה
. בעל תואר ראשון בחינוך מהקריה האקדמית אונו. נשוי לברכה ואב לחמישה ילדים,40 בן
Nitsan Keidar
I worked in the media world since the age of 14. After graduating from Galei-Zahal, I wrote
for Maariv and Ha’aretz. In recent years I have focused my work on my roles as the
diplomatic correspondent for Arutz Sheva and the political commentator for the Be'sheva
newspaper.
My work as a journalist, especially during the past few years have been focused on the
Jewish world and the mutual connection of Jewish communities around the world to the
State of Israel. I also dealt extensively with Israeli-US relations at the diplomatic-political
level and with American Jews.
I am a graduate of the Community delegation of the Gesher organization.
I have a significant connection to the Ultra-Orthodox world.
I was a partner in the founding of Kol Chai Radio's news desk, followed by Radio Kol-Barama
where I served for a decade as Deputy CEO, Editor-in-Chief and Director of the News Desk
and as shows’ host.
I am 40 years old, married to Bracha and the father of five children. I hold a bachelor's
degree in education from Ono Academic College.

נעמי קוביץ
 המעניק רצף שירותים למאות אנשים בעלי צרכים, ויחסי ציבור בארגון אהל שרה, חדשנות,מנהלת פיתוח
.מיוחדים
 כולל ניהול פרויקטים מול,במסגרת כלל התפקידים המקצועיים מייצגת את הארגון במדינות שונות
. שותפים וארגונים בינלאומיים,פילנתרופים
 בתחום פיתוח משאבים בארץ,למעלה מעשור יועצת למגוון עמותות וארגונים העוסקים בחינוך וחברה
." וכן מעבירה הכשרה פורמלית לרכזי פיתוח משאבים באקדמיה לניהול מבית "אחרת,ובחו"ל

 בשיתוף משרד, בחברת מוזאיק יונייטד,בשנים האחרונות יושבת בוועד המייעץ לתחום ישראלים בעולם
 שמטרתו ליצור מקום לחלוק ושיח," פעילה במיזם החברתי "פלוגתא, בנוסף.התפוצות ופילנתרופים יהודים
.מגזרי מכבד ומכיל-בין
. בהצטיינות,בעלת תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות במערכות מידע
תיכונית אליה- למדה שנתיים באנגליה בתוכנית על, ולאחר עליתה לישראל, ארה"ב,נעמי נולדה בניו ג'רזי
. ילדים4- נשואה לאבי ואם ל, כיום מתגוררת ברחובות.מגיעים סטודנטים מרחבי העולם
Naomi Kovitz
Naomi serves as Director of Development, Innovation and Public Relations at Ohel Sarah, an
organization providing a wide range of services for children and adults with special needs.
Throughout her professional experience, she has represented organizations across several
countries and managed projects alongside philanthropists, partners, and international
establishments.
For over a decade, Naomi has consulted for social and educational organizations and
nonprofits in the field of development, both in Israel and abroad. Today, she also delivers
formal training workshops for Development Coordinators at the "Acheret" Management
Academy.
For the past few years, Naomi has served on the advisory board of Israelis Abroad of Mosaic
United, with the Ministry of Diaspora Affairs and Jewish philanthropists. She is also active in
"Plugta", a social initiative that seeks to create open and respectful cross-sector dialogue
among Israel’s diverse population.
She holds a degree in business information systems and graduated magna cume laude.
Naomi was born in New Jersey, and after moving to Israel, spent two years in a post-high
school educational program in the UK for students from all over the world. She currently
lives in Rechovot with her husband Avi and their four children.

נתנאל לייפר
.'עורך ומגיש באתר החדשות החרדי 'כיכר השבת
. בוגר תואר ראשון בפוליטיקה ותקשורת. גדל והתחנך בקהילה החרדית בעיר,נתנאל נולד בירושלים
 אתר 'כיפה' הפונה לציבור, החל מעיתון 'הפלס' החרדי,כתב במהלך השנים בכלי תקשורת מגוונים שונים
. המתמחה במוזיקה יהודית דתית בת זמנינו, משמש כמבקר מוזיקה יהודית.ynet הדתי לאומי ובאתר
.בוגר תכנית 'שלוחי ציבור' במכון מנדל
.מתגורר עם אשתו וחמשת ילדיהם בירושלים
Netanel Laifer
Editor and host of the ultra-Orthodox news site Kikar Hashabat.
Natanel was born and raised in Jerusalem and was educated in local ultra-Orthodox
institutions. He studied for a Bachelor's Degree in Politics and Communication and is a
graduate of the Charedi program at the Mandel Institute.
Laifer's writing has been featured in various media outlets over the years, including the
ultra-Orthodox newspaper Hepels, the Kippah website, which addresses the religious public,

and the Ynet website. Netanel serves as a Jewish music critic, specializing in contemporary
Jewish religious music.
He lives in Jerusalem with his wife and their five children.

עופר צ'יזיק
. ארגון החינוך וההסברה של הקהילה הגאה בישראל, דובר ומנהל מערך המדיה של חוש"ן,25 בן
 הוא שימש כעורך ראשי של עיתון בית."שם- ולמד במסלול המחוננים בתיכון "אהל,עופר נולד ברמת גן
, במסגרת העתודה האקדמית. וזכה בפרס קריניצי מטעם עיריית ר"ג למעורבות ואחריות חברתית,הספר
 בזמן הלימודים היה חבר במודל.אביב-למד תואר ראשון בתקשורת ובהיסטוריה כללית באוניברסיטת תל
.' ושימש כעורך ומגיש התכנית "בראש צעיר" ברשת א,)MUN( האו"ם בקמפוס
 עופר עבד כעורך. שם שימש כעורך וכמפיק במחלקת החדשות, התגייס עופר לגלי צה"ל,לאחר סיום התואר
 בתפקידו זכה עופר פעמיים בפרס מפקד גלי. וכעורך משנה ביומן הערב בתחנה,וכמפיק בתכנית של יעל דן
 פרסם בין היתר כי צה"ל אינו מיישם הוראה לגייס נשים לתפקיד, כמו כן.צה"ל לעבודה עיתונאית מעולה
 עופר בוגר מספר תכניות. פרסום בעקבותיו החלו לראשונה לגייס נשים לתפקיד זה,משגיחות כשרות
 כיום עופר משמש בהתנדבות גם כדובר ויועץ. ביניהן תכנית שבילים של קרן ברל כצנלסון,מנהיגות
. ארגון הגג של ארגוני הנוער בישראל,התקשורת של מועצת ארגוני הנוער
Ofer Chizik
Twenty five years old, Ofer is the spokesperson and head of the media department at
Hoshen - the Education Organization for the LGBT Community in Israel.
Born and raised in Ramat Gan, he studied in the gifted class at "Ohel Shem" high school.
During his high school years, Ofer was Editor-in-chief of the high school newspaper, and was
also awarded the Krinitzi Prize - the city's award for social contribution and activism.
During his military service, Ofer attained a B.A. degree in General History and
Communication Studies in Tel Aviv University. Those years, he was also a member of the
Model UN club, and an editor and broadcaster in the national radio station - Reshet Alef.
After finishing his studies, Ofer did his army service as an army journalist in the most popular
radio station in Israel - GLZ radio. At GLZ, Ofer was an editor and a producer in the GLZ news
department, working with the finest and most exceptional journalists in the country. During
his service Ofer won two awards for his journalistic efforts. Among his publications: a report
revealing the army is not recruiting women to be inspectors of Kashrut - a publication that
prompted the IDF to begin recruiting women to these positions.
Ofer was a member of a few leadership programs, such as Shvilim at the Berl Katznelson
Foundation. Today Ofer is volunteering as the spokesperson and media consultant of Coyo the Israeli Council of Youth and Children Organizations.

עמית ויסברג
 החותרת,' כיום מתגוררת בתל אביב ומשמשת רכזת פדגוגית בעמותת 'חינוך לפסגות,נולדה וגדלה בחיפה
 החיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית,ליצירת שוויון הזדמנויות לילדים ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות
- וכמדריכה בתוכניות מסע ו, קנדה, בעבר שירתה כשליחת הסוכנות היהודית בטורונטו.של ישראל

 את לימודי. במהלך שירותה הצבאי פיקדה על עולים חדשים בחודשי הטירונות והכניסה לצה"ל.Onward
 כלכלה ומדעי המדינה) באוניברסיטה העברית,התואר הראשון עמית השלימה בתוכנית פכ"מ (פילוסופיה
.בירושלים
Amit Weisberg
Born and raised in Haifa, currently lives in Tel Aviv. Amit works as a pedagogical coordinator
at "Educating for Excellence", an NGO which strives to create equal opportunities for
children with potential for excellence who reside within Israel’s social and geographic
periphery. In the past she served as an emissary on behalf of the Jewish Agency for Israel in
Toronto, Canada, and as a counselor on Masa Israel and Onward programs. During her
military service, she commanded new immigrants during their basic training. Amit
completed her bachelor's degree in the PPE (Philosophy, politics and economics) program at
the Hebrew University of Jerusalem.

קדוש-שירלי פינטו
 שירתה בשירות קבע בחיל האוויר שבמהלכו הוכרה. בחיפה1989- נולדה ב,חירשת דוברת שפת הסימנים
 לאחר סיום השירות הצבאי פנתה ללימודי תואר ראשון.כמצטיינת מפקד חיל האוויר ומצטיינת נשיא המדינה
 בעשור האחרון היא פועלת לקידום זכויות של אנשים עם מוגבלות והשכבות המוחלשות בארץ.במשפטים
.ובחו״ל
״we can כיום היא מנכ״לית מרכז ״,שירלי נמנית בין המייסדים של המרכז הישראלי ללימודי חירשות
. ומרצה באוניברסיטת בר אילן
במסגרת פעילותה בתחום מרצה גם בארצות הברית לקירוב אנשים עם מוגבלויות ואנשים חירשים יהודים
 בין פעילותה היא גם חברה במפלגת, לשעבר יועצת ראש עיריית רמת גן לענייני נגישות.לישראל וליהדות
.23- וה22- ה,21-הימין החדש ומועמדת מטעם המפלגה לכנסת ה
.טל ואשתו של מייקל- אמא של נבות.מתגוררת ברמת גן
Shirly Pinto-Kadosh
Deaf from birth, uses sign language and born in Haifa in 1989. Shirly served in the Israeli air
force with honors (President’s excellence honor. Further to her military service, Shirly
graduated law school with a L.L.B. diploma.
During the last decade, Shirly is active in advocating and promoting equality of rights for
challenged and disabled populations and economically challenged sectors in Israeli and
abroad.
Shirly is one of the founders of the Israeli Deaf Studies Center, and currently the CEO of “We
Can” center. In addition, Shirly is a lecturer and instructor of sign language at the Bar Ilan
University.
Among her activity, Shirly is a lecturer in the US focused on connecting disabled and deaf
Israelis and Americans.
Shirly a member of the “New Right” party and was a candidate for MK in the elections for
Knesset 21, 22 and 23 as part of the “New Right” party.
Shirly is married to Michel and the Mother of Navot-Tal. Lives in Ramat Gan, Israel.

שירן יהב
 עשתה שנת שירות בעיר בת ים. בוגרת בית הספר הריאלי העברי בהצטיינות, גדלה בחיפה,1990 ילידת
, במסגרת "שותפות עתיד" של תנועות הנוער האחיות – הצופים,"מטעם תנועת הצופים בגרעין "עתיד
- " הדריכה במכינת "קול עמי, עם שחרורה. בצבא שירתה כקצינה במודיעין חיל האוויר.FZY-יהודה הצעיר ו
 לאחר מכן הדריכה בה ופעילה," למדה במדרשת "בית פרת.מכינה קדם צבאית למנהיגות ועמיות יהודית
 שירן סיימה בהצטיינות תואר ראשון בפקולטה למשפטים ובתוכנית ללימודי יהדות.בה עד היום
 במהלך התואר עבדה במשרד החוץ בחטיבת תפוצות ודתות במחלקת.באוניברסיטה העברית בירושלים
 לאחר הלימודים התמחתה בלשכה המשפטית של.קהילות יהודיות ובמקביל התנדבה במסגרות שונות
.הכנסת בצוות ייצוג הכנסת בערכאות והוסמכה כעורכת דין
 במהלך השנים.שירן מעורבת רבות בתחומים העוסקים בעולם היהודי בתפוצות ונושא זה קרוב לליבה
 משלחת, משלחת הצופים לארצות הברית," ביניהן; "זרעים של שלום,לקחה חלק בשליחויות שונות
 משלחת "הסמינרים הציוניים" של הסוכנות,CJP-"התקווה" לבוסטון במסגרת השותפות עם העיר חיפה ו
 כיום.היהודית לסידני אוסטרליה ונציגת '"הלל ישראל" במועצת סטודנטים בינ"ל של ארגון הלל העולמי
.חברה בקואליציית העמיות של מכון ראות ומתגוררת בירושלים עם בן זוגה יוסי
Shiran Yahav
Shiran was born in Haifa in 1990 and graduated with honors from the Hebrew Reali School.
She spent a year post-graduation volunteering in Bat-Yam as part of the Atid Partnership,
with the Israeli Scouts, Young Judea and FZY youth movements. During her service in the
IDF, Shiran served as an intelligence officer in the Air Force. Upon completion, Shiran worked
as a group leader at the “Kol Ami” pre-army academy (mechina) for leadership and Jewish
peoplehood. She studied and later worked in “Midreshet Beit-Prat” and is still an active
member today. Shiran holds a BA with honors in Law and Jewish Studies from the Hebrew
University. While completing her degree, Shiran worked in the Ministry of Foreign Affairs in
the Department of Jewish Communities – Bureau for World Jewish Affairs and World
Religions and spent time volunteering with Holocaust survivors and with children who were
victims of sexual crimes. After obtaining her degree, Shiran interned in the Litigation Division
of the Knesset’s Legal Department and is certified as an attorney.
Shiran is active in the worldwide Jewish community and believes in the importance of
developing international Jewry. Shiran has participated in a variety of shlichut programs,
including “Seeds of Peace", the Israeli Scouts delegation, “Hatikva” mission to Boston as part
of a partnership with Haifa and CJP, the Jewish Agency’s Zionist Seminars in Sydney,
Australia, and she represented Hillel Israel in Hillel’s international student cabinet. Today,
Shiran is a member of Reut Group’s Peoplehood Coalition and lives in Jerusalem with her
partner Yossi.

שרונה שיר זבלודובסקי
עוסקת במגזר השלישי למעלה מעשור על היבטיו השונים ברבדים של השפעה חברתית בתחומי תרבות
 במשך כל ניסיוני המקצועי הובלתי. הקמה וניהול פרויקטים,וקשרי חוץ ישראל ויהדות התפוצות כגון יוזמה
 ועד היום עיקר פעילותי המקצועית וההתנדבותית2016  יצרנית וחדשנית בין השנים,מתוך גישה פתוחה

.נעה על גבי הציר של זהות יהודית ציונית ישראל והחיבור ליהדות התפוצות
בוגרת תואר ראשון בתקשורת מהאוניברסיטה הפתוחה ותואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל
 בוגרת תכנית סמינר מנהיגות המכון למנהיגות מטעם ההסתדרות הציונית, חברה בפורום דבורה,אביב
בוגרת תכנית מנטורינג "נשים מנהיגות במעגלי החיים" העצמת נשים בקהילה במימון מלא,העולמית
. ישראל תכנית המנהיגות הצעירהAJC ACCESS- חברה ב,בתמיכת שגרירות ארה"ב בישראל
Sharona Shir Zablodovsky
Has worked in the NGO’s sector for more than a decade, focusing on initiative,
establishment, and project management on missions related to Israel and Diaspora Jewry
relations. In every position and role, Sharona aims to lead with an open, productive, and
innovative approach.
Since 2016, Sharona’s professional and volunteer activities have centered on Jewish Zionist
identity in Israel and its relationship with Diaspora Jewry.
Sharona holds a BA in Communications from the Open University of Israel, and an MA in
Public Policy from Tel Aviv University.
Sharona Shir is a graduate of the World Zionist Organization’s Leadership Seminar Program,
a mentor in the U.S. Embassy-supported Women Leaders in the Circles of Life women
empowerment initiative, and a member of AJC ACCESS Israel Young Leadership Program.

שרית לאפ
 לאחר לימוד תורני של כשנתיים. עלתה לארץ עם סיום התיכון,26- בת ה, שרית, אוהיו,ילידת קליבלנד
. של חיל המודיעין8200  ליחידת2014- שרית התגייסה ב,במדרשות
ראשי של תקשורת ומדעי המדינה- החלה שרית תואר ראשון במסלול הדו,לאחר שירותה בצה"ל
 שרית עבדה במערך קשרי החוץ ולאחר מכן במערך השיווק, בהיותה סטודנטית.אילן-באוניברסיטת בר
.והדיגיטל של האוניבסיטה
 המשלחת לצפון אמריקה "צברים מבחירה" של, שרית לקחה חלק ביוזמות שונות בניהם,במהלך לימודיה
 ונפש בנפש; תכנית חילופי סטודנטים עם עמיתים גרמנים, הלל עולמי,ההסתדרות הציונית העולמית
 של2019 אילן לשנת-"; וסניף אוניברסיטת ברLiving Diversity in Germany and Israel" ,באמונת האלווי
."Prowoman" ארגון
 שרית ייצגה את ישראל כמתמחה בוועדה החברתית הומניטרית ותרבותית,עם סיום לימודיה לתואר הראשון
, שרית עובדת באגף למאבק באנטישמיות של משרד התפוצות, נכון להיום.של המשלחת הישראלית לאו"ם
.ומתגוררת בשכונת בקעה בירושלים
Sarit Lapp
Born and raised in Cleveland, Ohio, Sarit, 26, made Aliyah upon graduating high school.
Having spent two years in seminary, Sarit drafted to the 8200 intelligence unit in 2014.
Following her service in the IDF, Sarit began her dual B.A. studies in Bar-Ilan University’s
Communication and Political Science track. During her years at BIU, Sarit worked in the
university’s Public Relations as well as Marketing and Digital Departments.
Throughout her studies, Sarit took part in various initiatives such as, the WZO, Hillel
International, and Nefesh B’Nefesh “Sabras By Choice” delegation to North America; a

student exchange program with German peers of the Alevi faith, “Living Diversity in
Germany and Israel”; and BIU’s 2019 branch of the “Prowoman” organization.
Upon completing her B.A. studies, Sarit represented Israel as an intern to the Social
Humanitarian & Cultural Committee of the Permanent Mission of Israel to the United
Nations. Currently, Sarit works in the Ministry of Diaspora Affairs’ Combatting Anti-Semitism
Division, and resides in the Baka neighborhood of Jerusalem.

תום בר דב
תחומיים- בוגר תואר ראשון בלימודי ישראל ולימודים רב. הילד והכלבה, גר בכפר סבא עם אשתי,31 בן
 במסגרת תחום. מורה דרך מטעם משרד התיירות ומדריך טיולים במערכת החינוך.מאוניברסיטת חיפה
החינוך עבד כרכז במכינה קדם צבאית וכמוביל תהליכים חינוכיים בשטח בחברת "פאראטרק" בעזרת כלים
 במסגרת עבודתו כמורה דרך ומחנך בסיור הוביל עשרות קבוצות.ייחודיים בשילוב אנשים בעלי מוגבלויות
.תגלית מצפון אמריקה ועוד מגוון פרויקטים שמחברים בין הקהילות היהודיות השונות
. בינתיים, מאמין באנשים, אוהב כל ספורט על גלגלים, עושה ג'אגלינג,מנגן בגיטרה
Tom Bar Dov
Lives in Kfar Saba with his wife, kid and dog.
Tom has a B.A. in Israel studies from the University of Haifa. Tom is a licensed tour guide in
Israel that has worked with people from all over the world but especially with Jewish
communities from North America. He also worked in the Israeli education system as a guide.
During his time as a tour educator he leads tens of groups around Israel connecting people
from different Jewish backgrounds.
Tom lead educational encounters in a very special setting working with “Paratrek”, a
company that aids people with disabilities to travel on hikes in Israel and abroad, with the
assistance of a group.
Plays the guitar, loves to juggle and any kind of extreme sports.

