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 .co.ilhavayatiwww.                                                   אתר כללי :

 

 : 6221-8465 עבודה ויצירה

 5102-5101 –  מורה דרך מוסמך עצמאיwww.tour4change.com 

 5100-5104 –   הנחיית הארגון בפיתוח תוכנית הכשרת מנחים למפגש דיאלוג,  -עמותת אפשר אחרת

 2, הנחיית חדרי מוריםשנתית וכתיבתהמערכים 

 2014-2009   חברת התיירותwww.mejditours.com    לימודיים טיולים הדרכת  ,בארץ הפעילותניהול

 אלטרנטיביים לתיירים מחו"ל2 -

 5104 - 5114  ניהול, צוותי הובלה וגיבוש צוותיהכשרה ניהול העמותה,  – לשלום סולחההפרוייקט 

 יעוץ בפיתוח אירגוני ותשתית אנושית2 פיתוח תוכניות ותכנים וניהולם, ומנחים,

 5112  הנחיית צוות רכזים בפיתוח תכנית שנתית באזרחות פעילה2 כתיבת  –ג'וינט ישראל, אלכ"א

 2קבוצות למנחיהדרכה ספר 

 5112 3-02בגן ילדים לגילאי מוביל גנן  – בשורש הפתוח הגן 

 5112  פיתוח מנהיגות, ל יםהפקה והנחיית סמינר –בנגב וסביבתית דור המדבר ליזמות חברתית

 2פיתוח צוותי מנחים, תוכניות הדרכהו חזון בגיבושיעוץ  2חברתיות וסביבתיותיוזמות 

 5112 זהות ומגדר2 בנושאות קבוצהנחיית  - יון הזדמנויות וצדק חברתיושל נוער מוביל שינוי  

 5114 – 5110  והכשרת  ריכוז, מחוזיים ופרוייקטים במחוז צפון תחום החינוך ניהול - לגישורגבים מרכז

 2הדרכה ספרי כתיבת ,תוכניות שנתיותפיתוח  ,מגשריםצוות מנחים, הנחיית קבוצות 

 0111-5110 ותקשורתולטימדיה בתחומי הדרכה מפיתוח מוצרי , קומדיה גרופ בע"מ חברת - 

 2והפקת מולטימדיההקמת החברה, ניהול החברה, ניהול פרוייקטים, אפיון מערכות 

 0112-5111 פיתוח ומנהליםהרצאות למורים  - אוניברסיטה הפתוחההמרכז לטכנולוגיה חינוכית ו ,

 2והכשרת מדריכיםליווי  ,לבות טכנולוגיה ותכנים פדגוגייםמשהתוכניות לימוד 

 סטודנטים בפיתוח מולטימדיה, אנימציה של  ה שנתיתהכשר – , מגמת מולטימדיהמכללת תל אביב

 2 ובהשתלבותם בשוק העבודה בתחום פרוייקט גמרב הסטודנטיםואינטרנט, ליווי 

 0112  , בילדיםומטפל מדריך  -מקלט חירום לילדים בסיכון  -מקום בלב אגודת אל"י. 
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 : הסמכותהשתלמויות ו

 מורה דרך מוסמך – בגבעת רם בית הספר לתיירות בישראל של אוניברסיטת חיפה 5100-5104

5100-5104 Mastery foundation School of Leadership   - 2 מנהיגות ומחוייבות לחזון אישי 

 .בולדר קולורדו – ותנועהמנהיגות  5100

 2מרוקורבאט,  –שילוב מהגרים בקהילה  5101

2010 Artsbridges,  פיתוח דיאלוג דרך שימוש באמנויות -בוסטון 

 שתיל -למנהלי ארגונים  מנהיגות מאפשרת 5111

 2המשפט ההומאניטרי הבין לאומי – האגודה לזכויות האזרח 5111

5112 European Training  ,Salto ,מפגשים בין תרבותיים2 הנחיית – איים קנאריים 

 2בנושא צדק חברתיצילום יצירת תערוכת  – ווידאומוסררה בית ספר לצילום  5112

 ניהול פרוייקטים2 - המרכז הבין תרבותי בירושלים 5112

 2חינוך ופסיכולוגיה - מכללת תל חי  5114 - 5112

 .מיגדר ושוויון בין המינים -שדולת הנשים  5114

 ות והתמכרות2למניעת אלימ םקהילתי יםפעיל –צה איזורית משגב עמו 5112

 2מגשר מוסמך - מרכז גבים לגישור 5115

5110 Centro Albaizin2עתיקות ופסל באבן שיחזור – , גרנדה, ספרד 

 2מודרני ותנועהמחול  - להקת אדמה 0111 - 5111

 יוצר ועורך מולטימדיה2 – מכללת תל אביב 0112

0112 University of California ,Berkeley,  ב פנים2עיצו –סן פרנסיסקו 

 2לימודי הסביבה –מדרשת שדה בוקר  0122-0111

 

 כללי:

 מורה דרך מוסמך 

  2חזון הלבעמותת חבר במועצת ההיגוי של 

  ,אומן פיסול באבן ועץ, ציור שמן ואקריליק, ניגון על גיטרה 

  ,חיים"2 םהקמה והנחיית תוכנית הרדיו "סיפורירדיו כל השלום 

   לשימוש בכלי2 כגשר בין תרבותי ואנושי" הכשרת מנחים"שיתוף בסיפורי חיים  –פיתוח כלי 

  עשרות יוזמות חברתיות וסביבתיות בהתנדבות2וליווי תמיכה 

 2מפקד טנק מבצעישירות צבאי מלא כ 

 

 : שפות

 2תקשורת טובה-ופורטוגזית  ערבית     טוב–ספרדית    טוב מאוד-אנגלית    שפת אם-עברית


