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ילידת 1978
השכלה:
-2012היום :מחקר לדוקטורט במחלקה לפוליטיקה וממשל ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
 :2003-2006תואר שני בהצטיינות בהיסטוריה של אמריקה הלטינית ,אוניברסיטת תל-אביב.
 :2000-2003תואר ראשון בהצטיינות בהיסטוריה וספרות אנגלית ,אוניברסיטת תל-אביב.
ניסיון מקצועי
החל מיוני  – 2015מזכירת קיבוץ נירים
יולי -2015היום
 הקמת והובלת התנועה לעתיד הנגב המערבי
גיוס חברים ופעילים  יצירת תשתית ארגונית  יצירת שת"פים עם ארגונים  גיבוש לובי ועבודה מול פוליטיקאים  ארגון
כנסים והפגנות  הדרכת משלחות מהארץ ומחו"ל  גיוס משאבים  הובלת אסטרטגיה ארגונית ותקשורתית.
יוני -2013היום
 אשת תוכן עצמאית
כתיבת תוכן לאתרי אינטרנט ,הפקת עלונים חודשיים ורבעוניים וניהול פעילות תקשורתית לארגוני חברה אזרחית וחברות
מסחריות .רשימת לקוחות בהווה ובעבר (חלקית) ,European Foundation Center :מרכז מנדל למנהיגות בנגב,
מפעלים אזוריים חבל מעון ,העמותה לקידום תושבי חבל אשכול ,מרכז מורשת ,התנועה לחופש המידע.
אוקטובר -2014ינואר 2015
 רכזת קמפין ההשקה של מועצת הנגב (פרוייקט אד הוק)
גיבוש ויישום אסטרטגיה תקשורתית ופוליטית לתקופת טרום השקת המועצה  כתיבת ניירות עמדה  תיאום ועבודה מול
ראשי רשויות ומנהלי ארגונים בנגב  תיאום עבודת לובי בכנסת  עבודה מול התקשורת.
ינואר -2010יוני 2013
 עורכת עיתון המועצה האזורית אשכול
ייזום ,כתיבת ועריכת כתבות  תכנון חודשי של העיתון  הפעלת כתבים  עבודה מול גופי המועצה השונים.
 אשת תוכן בסטודיו לגרפיקה ,קיבוץ נירים
שירותי תוכן בעברית ובאנגלית ללקוחות עסקיים וארגונים (תערוכות ,ברושורים ,דו"חות שנתיים ,ניוזלטרים).
ספטמבר -2005ספטמבר 2009
 עורכת בכירה בערוץ  ,Ynetnewsאתר הבת בשפה האנגלית של Ynet
ניהול צוות מתרגמים ועורכים  תרגום (עברית-אנגלית) ,עריכה והעלאת התכנים לאתר  כתיבת תכנים  ניהול קשרי
הערוץ עם המחלקות השונות ב  Ynet-ניהול ופיתוח קשרי הערוץ עם חברות וארגונים חיצוניים.
2004-2005
 כתבת ועורכת תוכן באתר האינטרנט של מכון הייצוא הישראלי – חטיבת ההיי-טק
מעורבות בפרויקטים חברתיים וקהילתיים





שפות
 עברית :שפת אם  אנגלית :כשפת אם

ממייסדות ומובילות התנועה לעתיד הנגב המערבי
חברה בארגון "קול אחר" לפתרון אזרחי לסכסוך
חברה בוועדת ההיגוי המועצתית של פרויקט השותפות של הסוכנות היהודית
יוזמת ומובילה פורום הורים לקידום החינוך היסודי במועצה
בוגרת קורס מנהיגות לנשים של עמותת כ"ן

