על נחמן...
נחמן שי הוא אחד מחברי הכנסת הפעילים בכנסת ה .20-כך קבע גם דירוג "המשמר החברתי".
נאבק למען שלטון החוק ומעמדה הבינלאומי של ישראל ,שמירת זכויותיהם של מגזרים ומגדרים
בחברה הישראלית.
נחמן מעורב במאבקים החברתיים להבטיח את עתידו של הדור הצעיר בישראל ובאותה עת
לשמור על מעמדם ,על זכויותיהם ועל כבודם של הגימלאים והקשישים בחברה.
נחמן מביא עמו ניסון עשיר ורציף בעשיה הציבורית והבינלאומית .במשך למעלה מ  40שנה פעל
במעגלי הדיפלומטיה ,הצבא ,הביטחון ,התקשורת ,העולם היהודי ,הממשלה ,הכנסת והחברה
האזרחית .מכיר את המערכת והנפשות הפועלות והמשפיעות בארץ ובחו"ל .בעל ידע ,וראייה
מקורית וחדשנית .פתוח לרעיונות חדשים ,לשינויים ולרפורמות שהוביל בעבר ,לפרקים תוך
מאבק ומול התנגדות ,עד להשלמתם המוצלחת .כך בכוונתו לפעול ולהוביל את הארגון כיו"ר
קק"ל הבא.


ניהול ארגונים ציבוריים
 oמנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.
 oמנכ"ל משרד המדע התרבות והספורט.
 oיו"ר רשות השידור.



היכרות מעמיקה של העולם היהודי
 oהישראלי הבכיר ביותר בארגון פילנטרופי אמריקאי ,מנכ"ל ומשנה לנשיא ארגון
הקהילות היהודיות בצפון אמריקה 7( .שנים)



איסוף תרומות
 oניסיון רב וייחודי בעולם היהודי ובאיסוף תרומות .מדי שנה אוסף ארגון
הקהילות היהודיות של צפון אמריקה ,מאות מיליוני דולרים ומלווה את ישראל
בכל צרכיה ,ברגיעה ובחירום.



פעילות ציבורית ענפה בישראל ובשירות המדינה
o

o
o
o
o
o


חבר בכנסת ה 18-ה 19-וה.20-
 שרת בוועדת החוץ והביטחון ,בוועדת הכלכלה ,בוועדה המיוחדת לרשות
השידור ,בוועדת הפנים ובוועדה למעמד האישה.
 סגן יו׳״ר הכנסת.
 בכנסת ה 20-הקים  6שדולות ,בהן :השדולה לחיזוק הקשר עם העם
היהודי ,חיזוק מערך החוץ של ישראל ,והשדולה ליחסי ישראל-ארה"ב.
 ראש המשלחת לפרלמנט האירופי ,למועצת אירופה ולארגון
הפרלמנטים העולמי.
דובר צה"ל ,דרגת שחרור תא"ל.
דובר ישראל באו"ם.
יועץ התקשורת של שגרירות ישראל בוושינגטון.
יועץ התקשורת לשרי הביטחון ,יצחק רבין ,ז"ל ומשה ארנס ,יבל"א.
מפקד גל"צ.

השכלה
 oלימודים לשלשה תארים ,בארץ ובחו״ל .בהם לימודי ניהול עסקי בכיר
בהצטיינות ותואר שלישי( ,דוקטורט) במדע המדינה.
 oעבודת הדוקטורט שלו היא פורצת דרך ,חדשנית ומציגה כיצד ישראל ומדינות
דמוקרטיות וליברליות מתמודדות עם איומי טרור וגרילה.
 oחיבר ספר בנושא זה ופרסם מאות מאמרים בעיתונות הישראלית
והבינלאומית.

