קורות חיים -שי )דוד( בן עמי
פרטים אישיים:
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השכלה:

2016-2019

דוקטורנט באוניברסיטה העברית בירושלים במחלקה לגיאוגרפיה .נושא הדוקטורט "גני חיות
בין התפתחות עירונית לבינוי אומה ; ישראל כמקרה בוחן בפרספקטיבה עולמית" בהנחיית
פרופ' רן אהרונסון  .מלגאי תכנית הדוקטורנטים של "אייסף".

2014-2012

תואר שני בלימודים אירופאים-אמריקאיים )בהתמחות בהיסטוריה ,תרבות ופוליטיקה(
באוניברסיטת  Regensburgבגרמניה ,תכנית בינלאומית בשפה האנגלית .נושא התזה
"Zoo Memories: Commemoration and the Representation of History in
"European and American Zoos .

2013

השתתפות בקורס על מדיניות החוץ של ארה"ב של מרכז  OSGOODבוושינגטון די סי.

2011

קורס באוניברסיטת  Tubingenבגרמניה בנושא "החיים היהודיים בגרמניה" והשפה הגרמנית.

2011-2008

בוגר תואר ראשון באוניברסיטה העברית בחוגים :סוציולוגיה אנתרופולוגיה והתוכנית הרב
תחומית בהתמחות בהיסטוריה של העת החדשה ובלימודי אירופה.

ניסיון תעסוקתי:
 -2014היום

2016 – 2014
 – 2014היום
2014
2012-2010

מנהל החינוך וההדרכה של אקווריום ישראל ,ירושלים ע"ש משפחת גוטסמן  .הובלת צוות
האחראי על גיבוש החזון החינוכי של האקווריום החדש הכולל כתיבת מערך השילוט ,כתיבת
תכניות החינוך ויצירת מחלקת חינוך .ניהול כ 60-מדריכים.
עבודה בצוות השיווק של גן החיות התנ"כי וניהול דף הפייסבוק של גן החיות – בניית אתר
אינטרנט חדש לגן החיות.
הרצאות וייעוץ בנושאי גני חיות ובעלי חיים – עבודות ייעוץ לארגון גני החיות הישראלי ,רשות
הטבע והגנים ,המשרד להגנת הסביבה והרצאות לקהל הרחב ולקבוצות מיוחדות.
ארגון גני החיות האירופי )אמסטרדם(  -התמחות .עבודה בנושאי מדיניות ,ניהול וייעוץ ,שיווק
במדיה חברתית ועיתונות אירופאית .
האוניברסיטה העברית בירושלים :מנהל מדור הנוער ביחידה למעורבות חברתית.
ניהול שוטף של כ 7-רכזים 4 ,מורים ,כ 140-סטודנטים מלגאים וכ 250-תלמידי תיכון

2009-2010
2008-2017
2007

האוניברסיטה העברית .רכז ומרצה בפרויקט לעידוד השכלה גבוהה -להב"ה פיתוח הדרכה,
גיוס תלמידים ועבודה מול משרד החינוך ובתי ספר במחוז ירושלים.
ארגון "בונדרצנטרלה" .הרצאות פרונטאליות באנגלית לקבוצות מגרמניה ,שוויץ ואוסטריה
המבקרות בארץ.
סגן יו"ר אגודת הסטודנטים בפקולטה לחקלאות )אוניברסיטה העברית( ניהול צוות עובדים,
הפקה ושיווק של אירועים בינוניים וגדולים )יום הסטודנט העירוני ,מסיבות עירוניות( ,גיוס
משאבים וייזום פרויקטים .ייזום ועמידה בראש משלחת סטודנטים לגרמניה מטעם

1998-2012

האוניברסיטה העברית ועיריית רחובות כולל גיוס כספים בארץ ובחו"ל .עבודה מול רשם
העמותות והוצאת אישור מנהל תקין.
גן החיות התנ"כי .פרויקטים שונים במחלקת שיווק ויחסי ציבור ,הדרכה ופיתוח הדרכה לקהל
המבקרים בהאכלות מודרכות ונקודות הדרכה בנושאי שמירת טבע ובעלי חיים .הדרכת
קייטנות ,חוגים ובתי ספר ,סיורים מיוחדים והדרכת מדריכים חדשים .טיפול בבעלי חיים שונים
כמטפל מחליף.
שפות:
עברית שפת אם.
אנגלית ברמה גבוהה מאוד
צרפתית ברמה בינונית
גרמנית ברמת בסיסית
פרטים נוספים:

 2012- 2010התנדבות בארגון לתת .סיוע לניצולי שואה
 2011- 2009חבר וועד מנהל של אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים כולל וועדת מכרזים.
 2008-2010התנדבות בתחום משלחות יוצאות ו"תגלית" באגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית.
משלחת לברלין מטעם ארגון "בונדצנטרלה" והעברת סדנאות בנושא ישראל בכנס צעירים
2008
בברלין.
2006

השתתפות בכנס של פרויקט "תגלית" ופרויקט "דוד" בניו יורק בנושא הסברה ישראלית.

2001

משלחת של עובדים צעירים מצטיינים מתנועת הנוער של גן החיות בירושלים לגן החיות של סן
דייגו ולקהילה היהודית בסן דייגו.

הרצאות בכנסים:

2019

הרצאה בכנס החינוך של ארגון גני החיות האירופאי ) (EAZAבסטוקוהלם שבדיה

2018
2015

הרצאה בכנס האקווריומים הבינלאומי ביפן
הצגת התזה בכנס האנתרופולוגיה הישראלי במכללת כנרת

פרסומים :
2018
Ben Ami, Shai D, Wexler Nicole, Werner Noam. Creating an educational outline,
interpretation and signage for the Israel Aquarium in Jerusalem. International Zoo Educators
2018.print.

