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 ניסיון בעבודה

 
  (פרילנס),  מורה דרך עצמאי  1996-מ

  תיירים פרטיים (לקבוצות מאורגנות ובאנגלית למדריךF.I.T. .(   רישה.דהמדריך ונהג ברכב אשכול לפי  ;רישיון לרכב ציבוריבעל   לועדי עובדים, קבוצות נוער, וכו'. הדרכה בעברית  מימד חינוכי וחוויתי.  םמדריך יהודים מכל הזרמים ע  .ניסיון בהדרכת נוצרים וקבוצות שאינן מוגדרות ע"פ דת  ניסיון בהדרכת וליווי קבוצות חינוכיות בפולין וצ'כיה  דעת,  יתורס, אמסלם תורס,יונ-סוכנויות לתיירות, כגון דיזנהאוסגוון עבודה מטעם מ  
 ועוד.  ,רוטס טרוול, ישראל אקספרטס, מסע יהודי 

  
  מנהל, מחנות רמה בישראל     2013- 2000
  נוער, מבוגרים בני  בארץ עבורסיורים חינוכיים מבצעת המתכננת ושל חברה (מלכ"ר) מנכ"ל  ספרד.בפולין, פראג ו של "רמה"חינוכיות הדרכת משלחות   לארץ במסגרת "רמה". מגיעותמדריך בפועל מספר ניכר של קבוצות ש ,1996משנת     . מצפון אמריקה יהודיות ומשפחות

  
  רמה בישראלסמינר מנהל,   1999-1985

 מארה"ב וקנדהבני נוער עבור  בארץחוויתי -מנהל חינוכי של סיור לימודי   הכשרה ועד לניהול בשטח.מיון, גיוס ומשלב  צוותה ניהול  ועוד.לוח זמנים יומיומי בנית התוכנית החינוכית כולל תיכנון ,    שבועות בכל שנה ושנה.   בני נוער לששה 250-שי צוות וכאנ 40אחראיות כוללת על  
  

, , מרכז מלטון לחינוך יהודי בתפוצותו"לחמיהודיים מנהל, השתלמויות מורים   1985-1982
   השכלה  האוניברסיטה העברית, ירושלים

  929, מכון יד יצחק בן צבי ופרויקט בהדרכת תנ"ךקורס   2015  
  , מכון וינגייט, סניף ירושליםריקודי עםכי ירמדקורס   2008-2007
  (רכב אשכול), משרד התחבורה רישיון נהיגה לרכב ציבורירס לקראת קו  1997-1996
  גלית ועברית. בשפות: אנ5384, משרד התיירות, ירושלים, רישיון מס' מורי דרךקורס   1996-1994
  ), פיתוח תוכניות לימודים, בית מדרש למוריםEdDבחינוך ( תואר שלישי  1980-1976

)Teachers Collegeאוניברסיטת קולומביה, ניו יורק ,(  
  ניו יורק ),JTS( ), חינוך יהודי, בית מדרש למוריםMA( תואר שני  1976-1974
  מביה, ניו יורק), מוסיקה, אונירבסיטת קולוBA( תואר ראשון  1974-1969
  , ניו יורקJTS), תלמוד וחינוך, בית מדרש למורים, BHL( תואר ראשון  1974-1969


