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  ניסיון מקצועי

 במחלקת תכנון ובניה, חברת גולדפרב זליגמן ושות'לעו"ד מתמחה  2015
 | בלוג אודות עירוניות ומרחב תבת בבלוג "אורבנולוגיה"כ 2012-2015

 | מגזין אינטרנטי אודות חדשות עירונית כתבת במגזין "שפת רחוב" 2014-2015

 אביב-ל| עיריית ת תכנית המתמחים לחדשנות אורבנית  2012קיץ 

 . מחלקת עיר עולם בעיריית תל אביבבתכנית המיועדת לעשרה צעירים במסגרתה התמחיתי 

 הפקת כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלי השנתי 2011

 יפו-| הנהגת צופי ת"א מרכזת בוגרת בשבט הצופים "הנשיא" 2010קיץ 

 תוכן הפעילות החינוכיתמדריכים )בני נוער( וליווי  200-עבודה בצוות, חניכה ופיתוח אישי של כ

 משרד החוץאחראית תחום הסברה בשגרירות ישראל באירלנד |  2010 -2009

הסברה של עמדות ישראל מול קהלים מגוונים, בהם הפרלמנט האירי, אקדמיה, מדיה וכד'. בין 

הפרויקטים שהובלתי: בניית תחום הניו מדיה בשגרירות, ארגון והפקת אירועי תרבות מטעם 

 ם.מסע הסברה בבתי ספר תיכוניי ,השגריר

 השכלה

  ת"אאוניברסיטת  | תכנית הבינתחומית לתלמידים מצטיינים על שם עדי לאוטמןה 2010-2014

סטודנטים מצטיינים מידי שנה, בעלי עניין בנושאים בין תחומיים.  15תכנית אקדמית המיועדת ל 

 במסגרת התכנית השלמתי:

 ( תואר שניMA"מחקרי בתכנית "סביבה חברה ותכנון )  ,החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם |

 ["על המרחבי והפוליטי שבזבל -תזה: "נוף הפסולת בישראל] אאוניברסיטת ת"

 ( תואר ראשוןLLBבמשפטים ) הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א | 

 פעילויות אקדמיות נוספות

 ת"א( | אוניברסיטת LCUDחוקרת במעבדה לעיצוב עירוני )חברה  2011-2015

הכוללים  ,מעורבת בפרויקטים העוסקים בתכנון ומחקר עירוני ואזורי הייתיבמסגרת המעבדה 

 בהם: עבודה מול רשויות מקומיות ושחקנים נוספים.

 עוזרת מחקר בנושא סמארטפונים והשפעתם על תפיסות פרטיות והמרחב העירוני 

 להנדסת תעשיה וניהול(בהנחיית ד"ר טלי חתוקה )החוג לגיאוגרפיה( וד"ר ערן טוך )החוג 

 2012| רסלינג,  מדינה"-עוזרת מחקר לספר :"שכונה 

 הספר מציע ניתוח לסביבות מגורים בישראל ומתווה חדש לתכנונן.

 ת"אמתרגלת בקורס "שיטות מחקר איכותניות" | אוניברסיטת  2012-2014

 ת"אקליניקה לדיור קהילה ומשפט | החוג למשפטים, אוניברסיטת ה 2011-2012

 במסגרת הקליניקה השתתפתי בפרויקט מטעם האיחוד האירופי לפתרונות דיור לקהילה ביפו

 תכנית תקווה למנהיגות פוליטית | המרכז הבינתחומי, הרצליה 2011קיץ 
 תכנית אקדמית בה הועברו הרצאות על ידי מרצים בכירים אודות מדיניות פנים וחוץ של ישראל

 פרסומים

 | הוצאת רסלינג תעשייה"-"עירספר:  2014

 הספר עוסק בקשר בין ערים לאזורי תעשיה בישראל מבחינה מרחבית תפקודית וסביבתית.

  תעשייה"-מסמך מדיניות: "עיר 2014

 .מרחב העירוניהמתווה לשילוב בין אזורי תעשיה והמציג  מך לקובעי מדיניות ומתכנניםמס

 "התחדשות עירונית לאן?"  מסמך מדיניות: 2014

 יישומי בנושא מסלולים אלטרנטיביים להתחדשות עירונית-פרויקט לימודי

 פרסים ומלגות

2014-2015  איגוד המתכננים הישראלי פרס איגוד המתכננים לעבודות סטודנטיאליות מצטיינות | 

  | אוניברסיטת ת"אמלגת רקטור האוניברסיטה לאור הישגים לימודיים 

  | אוניברסיטת ת"אמלגת התכנית הבינתחומית לתלמידים מצטיינים על שם עדי לאוטמן 

  | אוניברסיטת ת"אמלגת החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם לאור הישגים 

  | אוניברסיטת ת"אמלגת המעבדה לעיצוב עירוני 

2010-2013  רסיטת ת"א| אוניב לגת התכנית הבינתחומית לתלמידים מצטיינים על שם עדי לאוטמןמ 

  אוניברסיטת ת"אמלגת המעבדה לעיצוב עירוני | 
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 שירות צבאי

 אפריל-ארינו

2009 

 מזכירת ראש אגף המבצעים, האלוף טל רוסו

 חודשים בשל נסיעה לעבודה באירלנד 4*תפקיד אותו קטעתי לאחר 

 שירות קבע וסדיר בחטיבת דובר צה"ל: 2005-2008

  סגנית דובר פיקוד מרכז 

 מפקדת בהשלמת קצונה של דובר צה"ל 

 דוברות( "קידובר צה"ל )חיילת מצטיינת בקורס מש יבתמשקי"ת דוברות בחט 

 פעילות חברתית והתנדבויות

2014 Stand with us fellowship  תכנית להכשרת סטודנטים בדיפלומטיה ציבורית | 

 מועצות הסטודנטים למשפטים| משלחת בינלאומית מטעם ארגון  לוועידת הנשיא ILSAת חמשל 2013

 | מפגשי חונכות עם צעירים המתמחים בישראל מכל העולם PARTNERSתכנית  2012

 יפו-, שבט הנשיא | הנהגת צופי ת"אפעילה )מדריכה ומרכזת צעירה( בתנועת הצופים 2002-2005

 *ייצוג התנועה במשלחת למחנה קיץ "תל יהודה" שבניו יורק

 קריאה כתיבה ודיבור -: עברית ואנגליתשפות

 


