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השכלה:
 :2012-2006תואר  Ph.D.במדעי המדינה ,האוניברסיטה העברית
 :2001-1998תואר  M.Aבלימודים רוסיים וסלווים ,האוניברסיטה העברית
 :1983-1980תואר  B.Aבמדעי המדינה ,אוניברסיטת הרווארד
תעסוקה באקדמיה
מלמדת במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית

-2012כיום:
•

כיום מרצה מן החוץ



זכתה למלגה כדוקטורנטית מצטיינת ועמיתה בתכנית הופמן למנהיגות ואחריות חברתית ,האוניברסיטה העברית



עוזרת הוראה לפרופ' שלמה אבינרי

תעסוקה אחרת
:2008-2005

אחריות על מערך התרגומים של הפרסומים וחומרי המכון ,מכון ירושלים לחקר ישראל

•

תרגום (לאנגלית) ,עריכה והפקת הפרסומים עבור תורמים וגורמי חוץ כחלק מפעילות היח"צ של המכון.

•

אחריות על כתיבת חומרים לדוחות שנתיים/חודשיים של המכון.

:2005-1995

מנהלת אדמיניסטרטיבית ,המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש ליאונרד דיוויס ,האוניברסיטה

העברית.
•

ניהול כולל של המכון -אחריות על תקציב של כחצי מיליון דולר וניהול צוות עובדים.

•

ארגון כנסים בינ"ל ,פרסום מאמרים וניהול הועדה האקדמית לחלוקת מלגות לסטודנטים באוניברסיטה.

•

זכייה בפרס הצטיינות אוניברסיטאית על ניהול המכון.

בקהילה:
 2008כיום :חברת מועצת עיריית ירושלים
 כמחזיקת התיק לאנשים עם מוגבלות הקימה ועדה מייעצת לקידום אנשים עם מוגבלות ,הביאה להקמת
מחלקת נגישות  ,יסדה פרס שנתי למעסיק המצטיין בקידום אנשים עם מוגבלות
 כמחזיקת התיק לאזרחים ותיקים הקימה מועצת גמלאים ,מוקד למרותי בית קשישים ,יצרה כרטיס הנחות
עירוני לוותיקים וקידמה פעילות למען תושבי העיר הוותיקים
 פעילה בוועדה לקידום מעמד האישה -יזמה פרויקטים לנשים חרדיות עובדות ,לתלמידות פלסטיניות בבתי
ספר והקימה פורום נשים עירוני עם חברות מכל הקשת הפוליטי
 כמחזיקת תיק בריאות הציבור קידמה פתיחת טיפות חלב במזרח העיר ,כינסה פורום לטיפול בחתולי רחוב
ושימשה מ"מ יו"ר הועדה לאיכות הסביבה וחברה בוועדה לסטודנטים וצעירים.
. חברה בוועדת הכספים ,הוועדה להקצאת נכסים ,הוועדה למינהלים קהילתיים ועוד.
חברה במטה לשינוי החוק לתמלוגים על הגז הטבעי
חברה בהנהלת המרכז לחיים עצמאים (לקידום אנשים עם מוגבלות)
יו"ר של האגודה לתחבורה שיתופית בירושלים ,שיזמה את שרותי ההסעות "שבוס" בירושלים
חברת הנהלה ,הרשות לפיתוח ירושלים
חברת הנהלה ,תיאטרון ירושלים
בעבר חברת הנהלה וגזברית ,עמותת קול בשכונות לקידום זכויות של דיירים בדיור הציבורי
חברת הנהלה ,עמותת ובחרת ליוצאים מן הקהילה החרדית
2011-2008
שפות :אנגלית -שפת אם | עברית -ברמת שפת אם | צרפתית ,רוסית  -רמת קריאה והבנה בסיסית
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