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 יחסי אנוש מצוינים. כישורי עבודה בצוות ו, ותלמידה עצמית גבוהותיאום , ת ארגוןויכול תבעל, תמוסר עבודה גבוה, לויאלית בעל

 השכלה 

ואסטרטגיה  בממשל  B.A  :כיום  -2020 ואסטרטגיה,  ,  דיפלומטיה  דיפלומטיה  לאודר לממשל  רייכמן הבינתחומי בבית ספר  באוניברסיטת 

 .הרצליה

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

 , אלגוריתמיקה ופרקטיקום מעשי. SQL ,Pythonדאטה, ממשל ודמוקרטיה, 

 דיפלומטיה ויישוב סכסוכים.  -התמחות משנית

The Dafna and Gerry Cramer Student Exchange Program:2020  :  בית ספר מקסוול , הטסים למצטייניםסטודנטים    14משלחת בת

 .כנית לימודים ומחקר בתחומי מדיניות נגד טרור וביטחון פניםותבהם לומדים , שבועות 3 -לכ לממשל באוניברסיטת סירקיוז בארה"ב

אנגלית, צרפתית, ספרדית,  יח"ל:    5  -בגרות מלאה  - במסלול דיפלומטיה ויחסי חוץצרפתי מקווה ישראל    - התיכון הישראלי  תבוגר:  2013-2016

 .היסטוריה ותנך

  ניסיון מקצועי

הכוללת ניהול יומנים ומשרד, הנפקת דוחות והתנהלות מול גורמים   תעבודה אדמיניסטרטיבי  -עוזרת אישית  –G-cityקבוצת   כיום:  -2022

 בכירים בחברה.

עמותה ללא מטרות רווח אשר מקדמת גלישת גלים כספורט שיקומי לנכי צה״ל   -צוות ניהולי  –עמותת ״גולשים ללא גבולות״    כיום:  -2021

   .ונפגעי פוסט טראומה 

 .שירות לקוחות, מכירות ופתרון בעיות -מלצרית/ברמנית -TAYOמסעדת : 2014-2022

Deloitte :2022-2021- עבודה שותפת ופיתוח מדד הדיגילוקאלי אשר בוחן את היצע השירותים הדיגיטליים ברשויות בישראל -מתמחה . 

Stand With Us :2022-2021-  חיובי על ישראל בעולםלאומי אשר מקדם שיח  -ארגון הסברה בין –מתמחה, ארגון הבוגרים . 

 יות נוספות פעילו 

   .עבודה אישית ומתן עזרה הן בחומר הלימודי והן בהסתגלות לעומס ולסביבה חדשה -חונכת -תוכנית שורשים לפצועי צה״ל כיום: -2021

 רגילים.  שיקולים פיננסייםמועדון המקדם אסטרטגיית השקעה פיננסית אחראית לצד  -אוניברסיטת רייכמן IMPACTמועדון  :2022 -2021

 . יום הדמוקרטיה במרכז הבינתחומי – צוות שיווק ופרסום: 2022 -2021

 . למידה על עולם העסקים הסיני וקשרי מסחר עם  המזרח –IDC chinaמועדון : 2021

Model United Nations :2016-2014- ובמהלכו נלמדים חוקי הדיון הרשמי,  לאומי לתלמידי תיכון המדמה את פעילות האו״ם -פרויקט בין
 .נהלי האו״ם וביקורת על המתרחש בעולם

ייצוג מדינת ישראל במגוון תחרויות בינלאומיות ואימון   -חברת נבחרת  -נבחרת ישראל בריקודים סלונים ולטינו אמריקאיים:  2016  -2011
 .ופיתוח חברי הנבחרת הצעירה

  י שירות צבא 

 .בנייה, ניהול ועיצוב של האזור האישי באתר צה״ל בשיתוף עם חברת ״אלביט מערכות״ -דובר צה״ל -תקשורת פניםמשקית   :2018- 2016

 . ניהול הרשתות החברתיות של המערכת, כתבת מדורים וצלמת -עיתון ״במחנה״ -כתבת: 2018 -2016

 שונות 

 שפות:
 . מלאה קריאה, כתיבה, דיבור, שליטה  -שפת אם :עברית

 .  מלאהדיבור, שליטה כתיבה, קריאה, : אנגלית
 : קריאה ודיבור, שליטה מלאה. רוסית

 : קריאה ודיבור, שליטה טובה.צרפתית
 קריאה ודיבור, שליטה טובה.  ספרדית:

 . (JMP, ניתוח רשתות חברתיות, שיטות סטטיסטיות )Word, Power Point)מונע נתונים(,  Microsoft Excel מיומנויות ומיומנויות נתונים:

 .שההמלצות תינתה עפ"י דרי
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