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תמצית
יזמית בתחום חיי הלילה ,ברים ופתרונות מזיגה לבירה
מייסדת שותפה ומנכ"ל חברת א.מ יזמות ברים בע"מ
בעלת תואר ראשון במדעי התנהגות מכללת רופין
ראשת סניף מרצ הוד השרון ומנהלת מטה הבחירות המקומי

תעסוקה
 – 01/01/2003עד היום בעלים ומנכ"ל א.מ .יזמות ברים בע"מ בתחום המזון והמשקאות (פאב
אגנס ,הוד השרון /אבן גבירול) .הניהול כולל העסקה והכשרה של צוות הכולל מעל  30עובדים,
ניהול הכספים השוטף ותכנון ארוך טווח ,אחריות על יחסי הציבור והפרסום ,התקשרויות ומשא
ומתן מול ספקים ומול הרשויות.
 10/2002 – 04/2002מדריכה בחינוך הבלתי פורמלי בקיבוץ משאבי שדה כיתות ג' ד' במשרה
מלאה .התפקיד כלל ניהול המועדון החברתי ,הדרכה קבוצתית וליווי במטלות בי הספר.
 04/2002 – 02/2002ניהול פרויקט מתמטיקה לילדי יסודי במסגרת מועדונית של עמותת אלון
בכפ"ס .מטרת הפרויקט הייתה להעלות את הילדים רמה במתמטיקה בבית הספר תוך דגש על
שיפור הערך העצמי והחוללות העצמית של הילדים.
 01/2002 – 04/2000שירות צבאי – מש"קית בלהק כ"א ,מח' קצינים של ח"א בקריה .שירות
מלא .שחרור בכבוד.

לימודים
 BA 08/2010 – 10/2007במדעי ההתנהגות מכללת רופין .סיום בהצטיינות יתרה.
 1996-1999בגרות מלאה במסלול משולב ריאלי  /הומני תיכון "הדרים"

התנדבות ופעילות חברתית היום
 - 2015חברת ועידת מרצ ,יו"ר סניף הוד השרון ומנהלת מטה הבחירות המקומי
 08/2008ועד היום – חברות בגרעין המייסד של תנועת קצ"ב – קול צעיר בעיר ,תנועה חברתית של
צעירים ששמה לה למטרה לתקן פגעים חברתיים בעיקר סביב אוכלוסיות צעירות בהוד השרון על
ידי התמודדות בבחירות המקומיות .כיום לתנועה יש שני מנדטים במועצת העיר.
 – 08/2013 – 01/2011התנדבות בניידת רחוב של עמותת עלם בכפר סבא .פעילות במסגרת שבועית
קבועה ברחובות כפר סבא בקרב נוער בסיכון.

 - 10/2010 – 10/2009התנסות במסגרת הפרקטיקום בבית חולים "לב השרון" פרדסיה .ההתנסות
והשתתפות בישיבות הקליניות ובפעילויות העשרה של צוות בית החולים.
 - 09/2009 – 10/2008התנסות במסגרת קורס התנסות בשדה בפרויקט "אבן דרך"; מרכז טיפולי,
שיקומי וחינוכי לנוער אסיר משוחרר מכלא אופק .במסגרת ההתנסות יזמתי והעברתי קבוצת
משחקים לנערים במרכז אחת לשבוע שהפעילה דינאמיקה קבוצתית שמטרתה בניית אמון בין
הילדים למטפלים ובין הילדים לעצמם.
 04/2000 – 08/1999שנת שירות במסגרת גרעין נח"ל של תנועת הנוער העובד והלומד בקריית
אליעזר,חיפה .במסגרת פעילותי הקמתי מחדש מועדון נוער בעכו.
 1999 – 1996פעילות בוגרת בתנועת הנוער במסגרתה הדרכתי קבוצה וריכזתי את הפעילות
בשכונת גיל עמל בהוד השרון .ארגנתי סמינרים בנושאים שונים והייתי חלק מצוותי הדרכה רבים.

