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 בעלת יכולת ביטוי גבוהה, מתאפיינת במסירות, יוזמה ושאיפה למצוינות

 השכלה:

 : הבינתחומי הרצליה אוניברסיטת רייכמן : 2022-9201

 . מצטיינת דיקן -לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיהלאודר תחת ביה"ס  באסטרטגיה וקבלת החלטותמסלול מצטיינים  -תואר ראשון

עיסוק בקשרי הגומלין בין טכנולוגיות מידע, דאטה, ממשל   -חטיבת מצטיינים דאטה, ממשל ודמוקרטיה בהנחיית פרופ' קרין נהון -התמחות משנית 

 ופרקטיקום מעשי. , פייתון, אלגוריתמיקה SQLודמוקרטיה, 

Rabin Leadership Program-  מנהיגות ערכית במגזר פיתוח ל ,קהילתי-חברתי מיזםתיאורטיים והתנסות מעשית בהנהגת  כלים מקנה  תוכנית ה

 .אל עבר השגת היעד של חברת מופתהמדינה ציבורי בישראל, מתוך מטרה לקדם את ה

 . בי"סחניכת נציגי המסלולים ב -וקיימות ורכזת ממשל האקדמי ואגודת הסטודנטים הסגלמול   סטודנטים 120 ייצוג  -+ב'א' שניםנציגת מסלול 

 .תכנית המיועדת לסטודנטיות השואפות להגיע למשרות בכירות ומשפיעות במשק הישראלי -PROWOMANמועדון 

 . וכולל סדנאות בנושא ביטחון אזורי, דיפלומטיה, אסטרטגיה ומו"מ  PUGWASHפועל תחת ארגון  -ILYPמועדון 

 המשרד לביטחון פנים.  -סטודנטים נייר מדיניות עבור משרד ממשלתי 8במסגרתו מגבש צוות של שפרויקט  -ממשלת הצללים

 עם תא"ל במיל' שרון ניר )יוהל"ם לשעבר(.  ושוויוןסדנה לתכני מנהיגות  -פורום לקידום סטודנטיות לפוליטיקה הישראלית

                            בגרות מלאהיח"ל אנגלית,  5שנו"ל,  12סיום  -הרחבת מגמות כימיה וביולוגיה :תיכון "גינזבורג האלון" : 2014-2008

 

 ניסיון תעסוקתי: 

ניהול תקציב קידום מדיניות ותהליכי קבלת ההחלטות,  -הווה: סגנית יושב ראש אגודת הסטודנטים של המרכז הבינתחומי הרצליה -05.2021

 חניכה שוטפת של כלל בעלי התפקידים, חלק מפורום הדיקנים בקמפוס ופורום ראשי אגודות בהתאחדות הסטודנטים.העמותה, 

האגודה וניהול אמצעי המדיה  מןאחראיות על שיווק ומיתוג כל אירוע ופרויקט שיוצאים  -אגודת הסטודנטים של שיווק ה: ראש מחלקת 11.20-08.21

 . ועבודה שוטפת עם קנבה ופוטושופ מתנדבים 22ניו מדיה, אתר וניוזלטר, גרפיקה ווידיאו, הכוללים  -. ניהול ארבעה מדוריםהשל

 .פילוח נתונים תוך מיקוד בפרויקט רטוריקת נשיאים -ן לחקר דעת קהל בארה"ב : התמחות במכו10.20-07.21

, פרסום ותיעוד אירועי החתונות ברשתות החברתיות, עבודה  באופן שוטףניהול סושיאל מדיה   -ארגון "מברוק"ב יח"צ ודוברות אחראיתהווה:  -8.2020

 אסטרטגיית שיווק ותפוצה. , פיתוח ותיאום שוטפת מול אמצעי התקשורת לצורך פרסום

 חילת דרכם, בניית תכנים והדרכה. חניכת סטודנטים בשנה א' בת -במרכז "הבינתחומי" אוריינטציה: חונכת שבוע 10.2019-7

 התמקדות באמריקה הלטינית.   -פרויקט "חיזבאללה בעולם" -עוזרת מחקר  -"ICTהתמחות במכון לחקר טרור "   :05.20-05.21

מעקב וניתוח תקשורתי, יצירת דוחות אפקטיביים לבכירי המפלגה   -מפלגת "כחול לבן"עבודה בחמ"ל המדיה של קמפיין הבחירות של   :7-9.2019

 .וניסוח תגובות לתקשורת הישראלית

ציונות והכרות עם  מדריכת תרבות ישראל המעבירה תכנים שמטרתם לעודד  -הסוכנות היהודיתהדרכה במחנה קיץ בקולורדו מטעם   :5-8.2018

 סיום כמדריכה מצטיינת. מדינת ישראל ושיח עם הקהילה היהודית בדנוור.

 

 שירות צבאי:

אחראית על ניהול, חניכה ויצירת הכשרה   -(11בית ספר למקצועות משא"ן )בה"ד  – )שחרור בדרגת סגן( מפקדת קורס משקיות ת"ש :2014-2018

חניכות בקורס. לימוד תכני טירונות ותכני קורס    80וחיילות המשמשות כסגל מפקדות בקורס  8-אפקטיבית במסגרת קורס משקיות ת"ש. מפקדת של כ

 ., אל"מ יאיר יאירסיום תפקיד כמצטיינת מפקד ביה"ס להדרכה ת"ש.

ארגונים   13יום סידורים הכולל  הטמעתמשקיות ת"ש. במסגרת התפקיד,   6ה וניהול משרד ת"ש הכולל חניכ -  קצינת הת"ש של בה"ד חיל הים

מטרתו יצירת  ו פרויקט הנקרא "נקודת זינוק"  הטמעתהכרחיים לחיילים בעלי מצוקה כלכלית. בנוסף,   שירותיםהנגשת ומטרתו  ממשלתיים ועמותות

מפקד בה"ד חיל הים אל"מ  כמצטיינת סיום תפקיד . ואישי מקצועי, כלכלי; במס' מישורים לחיילים לקראת שחרור בעלי מצוקה כלכלית חיונית סביבה

 . , אלוף אלי שרביטמפקד חיל הים יובל אילון וכמצטיינת

 ., תא"ל שלומי סנדרוסיסיום כמצטיינת השלמה בפני קצין משא"ן ראשי  11קצינות ת"ש ונפגעים בבה"ד - השלמה לקצונה

 .בפני האלוף הרצי הלוי  כמצטיינת קורס קצינים פלוגתיתסיום  1בה"ד   -קורס קצינים

 משקית ת"ש של מפקדת פו"ם וחונכי פנימיית "אור עציון" במרכז שפירא. -871משקית ת"ש בבסיס מכללות 
                                         

 פעילות חברתית: 

 מעגלי שיח עם האוכלוסייה החרדית בנושאים שנויים במחלוקת בחברה הישראלית.  -"שאגי" התנדבות במיזם  :2019-2020

, "חראיונות עבודה, קו -בני נוער מרקע סוציואקונומי מורכב בנוגע לתעשיית העבודה 15הדרכת קבוצה של  -צעירהמנהיגות עסקית  :2019-2020

     "קוקה קולה".חברת . הקמה וניהול של מיזם חברתי קבוצתי בתום השנה. נחנכת ע"י צוות הניהול של יוניםמ

                                                                                                                                                                                         . םחניכה, חניכה בקורס הדרכה ומדריכה בתנועת הצופי  :2004-2014

 , בלמידהה בינוניתרמ  -סינית; רמה בינונית -ספרדיתגבוהה;  הרמ – אנגלית; שפת אם – עברית  שפות:


