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קורות חיים – אבישי ברמן
הקדמה:
לפני  14שנים הצטרפתי לעולם המכינות הקד"צ .סיימתי באותה התקופה  10שנות שירות צבאי
כאשר בתפקידי האחרון הייתי מפל"ג ביחידה מיוחדת" .יצאתי לאזרחות" וחיפשתי עשייה
חברתית-חינוכית משמעותית.
באותה התקופה ,הלכתי ונחשפתי לעולם המכינות שחלקו הדתי היה מוכר לי וחלקו החילוני
והמעורב פחות .הרגשתי אז וכך גם היום ,שבתוך עולם המכינות מצויות תשובות רבות לשאלות
הגדולות איתם מתמודדת החברה הישראלית ומדינת ישראל בראשית המאה ה.21-
ב 12-שנותיי האחרונות אני בערבה .זכיתי להוביל ביחד עם שותפים נפלאים הקמת עמותה
והקמת מפעלים חינוכיים לאורכה של הערבה ,שנה אחר שנה .העמותה מחזיקה כיום  13מוקדי
פעילות בערבה עם קרוב ל 500-צעירים בשנה 3 -מכינות קד"צ במושבים חצבה ,פארן ועין יהב
(שלוחות) ,תכנית 'עבודה עברית' לבוגרי צבא עם  300צעירים בשנה ו'מדרשת הערבה' .בנוסף לאלו
גם פרויקטים נוספים כמו' -חוות בין השיטין' ,'SOS WIFI' ,פרויקט 'דרך קבע' ודברים נוספים.
במידה ואבחר לתפקיד מנכ"ל המועצה ,אראה זכות גדולה להביא לתפקיד את יכולותיי ואמונותיי
ולהוביל את מפעל המכינות הקד"צ בשנים הקרובות.
אבישי

פרטים אישיים:
שם :אבישי ברמן
תאריך לידה4.3.1979 :
מצב משפחתי :נשוי5+
כתובת :מעגל הנורית  ,1297ירוחם 8050473
נייד052-8991291 :
כתובת דוא"לavishai.be@gmail.com :

ניסיון תעסוקתי:
-2014כיום -מנכ"ל ומייסד "עמותת בין השיטין" בערבה -מכינות ערבה -חצבה ,פארן ועין יהב
פרויקט עבודה עברית ,מדרשת הערבה ,חוות בין השיטין SOS WIFI ,ופרויקטים חברתיים
נוספים
-2020כיום -חבר ועד מנהל -מועצת המכינות
 -2018-2021חבר ועד מנהל -עמותת בני ציון (סיימתי את חברותי בפברואר )2021
 -2016-2018רכז פורום עמל"י -מועצת הצעירים הישראלים העובדים בחקלאות (בהתנדבות)
 -2009-2014ראש "מכינת ערבה" -מכינות קדם צבאיות מעורבות הפועלות במושבים חצבה ,פארן
ועין יהב.
 -2009ניהול והובלת תהליך הקמת "מכינת ערבה"
 -2007-2009מחנך ב"מכינת עין פרת" -המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית
 -2006-2008ייזום והובלת פרויקט הידברות יהודי-ערבי" ,סחבקפה" ,באוניברסיטה העברית
(בהתנדבות)
 -2004-2005יו"ר מזכירות גרעין התיישבותי דתי-חילוני לגליל ",עמי-רם" (בהתנדבות)
 -2005מנחה סדנאות בנושא זהות יהודית בעמותת "גשר מפעלים חינוכיים"

שרות צבאי:
דרגה :רב סרן
 -2002-2005מפקד פלגה ביחידת מודיעין "שקופה"
 -2000-2002קצין מקצועי (מבצעי) ביחידה מיוחדת
 -1997-2000שירות חובה -השלמת מסלול לוחם ביחידה מיוחדת ופעילות מבצעית

השכלה:
אקדמית -מוסמך לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית באוניברסיטת בן גוריון
בוגר תואר ראשון במנהל עסקים ומחשבת ישראל באוניברסיטה העברית.
תיכונית -בגרות מלאה -תיכון קבוצת יבנה.

