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ניסיון תעסוקתי עיקרי
-2014היום

מנהלת תחום סביבה וקיימות" ,פורום ה ."15-ניהול הפעילות הסביבתית של הפורום – קידום וליווי יישומה של
"אמנת האקלים" של הפורום ,קידום מדיניות ופעילות סביבתית בקרב העיריות החברות ,ייצוג העיריות בתהליכי
מדיניות וחקיקה סביבתיים של הכנסת והממשלה ,קידום מדיניות לבנייה ירוקה.

2008-2014

סמנכ"ל ומנהלת קשרי ממשל" ,חיים וסביבה" – ארגון הגג של התנועה הסביבתית בישראל .קידום מדיניות
סביבתית מול הכנסת ,הממשלה והרשויות המקומיות – ייצוג ארגוני הסביבה בישראל בדיוני ועדות הכנסת; ייעוץ
וסיוע לארגוני התנועה הסביבתית בתחום מדיניות ,חקיקה וקשרי הממשל; חיזוק והעצמת ועדות איכות הסביבה
המקומיות ושיתוף הציבור בקבלת החלטות.

2012-2013

עוזרת הוראה בקורס "ניהול מלכ"רים סביבתיים" ,בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת חיפה ,בהנחיית ד"ר
אורנית רז .התפקיד כלל העברת הרצאת הפתיחה בקורס ,ליווי הסטודנטים ובדיקת פרויקטים.

2007-2008

עוזרת לח"כ רן כהן ,הכנסת .טיפול בפני ות ציבור ,סיוע בקידום חקיקה ועבודה שוטפת מול גורמים שונים בכנסת
ובממשלה.

2006-2009

עוזרת הוראה ומחקר במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים ,לפרופ' אבנר דה-שליט ,פרופ'
יצחק גלנור ,פרופ' גדעון רהט ,ד"ר דן מיודובניק ,ד"ר אלון פלד וד"ר רענן-שוליציאנו קינן.

פעילות עיקרית במרצ (-1996היום)
1996-2003

פעילה בסניף מרצ בהרצליה.

1998-1999

יו"ר נוער מרצ הרצליה.

1998

רכזת פעילות הנוער בבחירות המוניציפליות בהרצליה ,שבמסגרתן נבחרה לראשונה ראשת עיר של מרצ
והסיעה המקומית הגדילה את כוחה פי ארבעה.

1999

רכזת פעילות נוער מרצ בהרצליה בבחירות הכלליות – גיוס והפעלה שוטפת של כ 150-בני נוער מתנדבים,
פעילות ברחבי העיר ואיוש מלא של מתנדבים בכל הקלפיות בעיר ביום הבחירות.

1999-2000

שנת שירות בנוער מרצ .הדרכת קבוצות נוער מרצ בסניפים תל-אביב  -יפו ,קריית-אונו ונס ציונה ,ארגון פעילויות
שטח וסמינרים חינוכיים ,וכן התנדבות בהוראה מתקנת לילדי בבית הספר היסודי "הירדן" בשכונת התקווה.

2003

מנהלת מטה הצעירים והשטח בבחירות המוניציפליות בהרצליה ,במסגרתן חלה עלייה בתמיכה בראשת העיר
של מרצ והסיעה המקומית הצליחה לשמור על כוחה היחסי במועצה.

2003-2013

פעילה בסניף מרצ בירושלים.

2004-2005

סגנית יושב-ראש מועצת אגודת הסטודנטים ,האוניברסיטה העברית.

2005-2007

יו"ר תא מרצ באוניברסיטה העברית.

-2005היום

חברת הנהלת פורום גאות.

2005-2009

נציגת צעירי מרצ במרכז לתקשורת והידברות ע"ש וילי ברנט בירושלים .ייצוג צעירי מרצ מול השותפות במרכז
( ,Jususהפתח' שביבה והמשמרת הצעירה של מפלגת העבודה) ,ארגון פעילויות וסמינרים לצעירי מרצ ,הובלה
ואירוח משלחות ,וארגון אירועים ופרויקטים.

2007-2009

יו"ר ארצית "מרצ סטודנטים".

2009

מנהלת מטה הסטודנטים של מרצ בבחירות הכלליות .בשנה זו ,הגיעה מרצ לתוצאות הגבוהות ביותר בבחירות
הדמה באוניברסיטאות והמוסדות להשכלה גבוהה וכן שמרה על כוחה בקרב סטודנטים שהצביעו ביום הבחירות.

-2007היום

חברת הנהלת מרצ.

-2003היום

ממובילות "הפורום הירוק" של מרצ.

פעילויות נוספות – 2004 :ממקדמות התיקון לחוקה לייצוג הולם לכל מגדר בגופי המפלגה;  – 2008חברת צוות הכרעות
מוניציפלי;  - 2009חברת "ועדת פילק" לגיבוש המלצות לשינויי תקנון; החל מ 2014-חברת ועדת החוקה.

פעילויות נוספות
-2014היום

יו"ר ומייסדת-שותפה של ארגון בוגרי שגרירות ארה"ב בישראל – הקמת הארגון,

-2011היום

חברת צוות ההיגוי של פורום "מתכננים צעירים" ,הפועל לקידום תפיסה חברתית וסביבתית בתכנון העירוני
בישראל.

2011-2013

עמותת כ"ן – כוח נשים  .חברה בצוות היגוי לקידום חקיקה ומדיניות בתחום ייצוג הנשים במסגרות קבלת
החלטות ,בדגש על ייצוג בכנסת.

2007-2009

חברת ועד בארגון מו"ח (ארגון הסגל הזוטר) באוניברסיטה העברית.

2007-2008

יושבת ראש מועדון הדיבייטינג באוניברסיטה העברית ע"ש אברהם וזינה הרמן.

השכלה
לימודיים אקדמיים
2006-2010

 M.A.במדע המדינה ,עם התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים ,האוניברסיטה העברית .תזה בנושא
פסיכולוגיה ופוליטיקה – השפעתם של ערכים בסיסיים ומבנה התחרות הפוליטית על הצבעה בבחירות
(.)Motivational and Situational Constraints on Voting Behavior

2003-2006

 B.A.פסיכולוגיה ומדע המדינה ,האוניברסיטה העברית.

קורסים והכשרות
2014-2015

קורס בניהול משא ומתן ,שגרירות ארה"ב בישראל.

2012-2013

תכנית העמיתים למנהיגות סביבתית (מחזור י"ג) ,מרכז השל לקיימות.

2011-2013

לימודי שפה הגרמנית ,מכון גתה ,תל-אביב.

2012

הכשרה לנשים מובילות בתחום הציבורי והפוליטי ,עמותת כ"ן.

2011

קורס דירקטורים ,מרצ והסתדרות העובדים החדשה.
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