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052-8270980
השכלה
 2011עד היום :תואר ראשון במגמת הפקה של החוג לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב
סיום החובות האקדמאיות לתואר בהצטיינות .כעת עובדת על סרט הגמר.
 :2006-2003תיכון אורט גרינברג קריית טבעון
מגמות מוסיקה וספרות.
ניסיון תעסוקתי
-2015היום :ראש המחלקה לקידום מדיניות אקדמית בהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות
 בניית אסטרטגיה ארוכת טווח לקידום מדיניות פרו-סטודנטיאלית ושיפור מצוינות ורלוונטיות מערכת ההשכלה
הגבוהה בת זמננו .בין תחומי עיסוק המחלקה :הוראה ולמידה באקדמיה ,למידה דיגיטלית ,שותפות סטודנטים
בקבלת החלטות ,אוכלוסיות עם ייצוג חסר ,קשר לשוק התעסוקה ,קידום ההשכלה הטכנולוגית בישראל ועוד.
 עבודה מול בעלי עניין רלוונטיים בכל רבדי המערכת (מל"ג ,ועדי ראשי המוסדות ,משרדי ממשלה ,פורום מרכזי
איכות ההוראה ,פורומים סטודנטיאליים).
 ניהול צוות מדיניות אקדמית ,מערך הליווי האקדמי לאגודות הסטודנטים המקומיות וניהול תחום אוכלוסיות
מיוחדות הכולל קידום סטודנטים ערבים וקידום סטודנטים חרדים במערכת ההשכלה הגבוהה.
 :2015-2014רכזת קידום מדיניות אקדמית בהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות
קידום מדיניות פרו סטודנטיאלית מול בעלי העניין הרלוונטיים .אחריות עיקרית בתחום ההנגשה :סטודנטים
חרדים ,הנדסאים ,קידום הרפורמה בלימודי האנגלית ,הבחינה הפסיכומטרית ועוד.
 :2014סגנית מנהלת מחלקת אירוח בפסטיבל סרטי הסטודנטים הבינלאומי תל אביב
ניהול עבודת צוות האירוח ,איתור ובחירת השופטים ואורחי הכבוד של הפסטיבל ,עריכת תכניית הפסטיבל ,ניהול
לוגיסטי של תחום האירוח וליווי אורחי הכבוד במהלך שבוע הפסטיבל.
שירות צבאי ופעילות חברתית
 :2009-2007מורה חיילת במסלול חימ"ש ,בגרעין נח"ל של עמותת "אלון" .הצבה בעיר בת-ים.
 ביה"ס תיכון "אשכולות" לנוער בסיכון :הכנה לבגרויות ,ליווי אישי לצו ראשון והפעלת מערך פעילות חברתית
לנערות בית-הספר.
 מדריכת נוער במרכז "נגבה" של עמותת עלם.
 יצירת מערכי הדרכה למתנדבים במסגרת המחלקה הפדגוגית של עמותת "אלון".
 :2007-2006שנת שירות בעיר לוד במסגרת עמותת "אלון" – עמותה לצמצום פערים חברתיים דרך חינוך.
 לימוד עברית במסגרת אחר-צהריים לנשים מהמגזר הערבי.
 הקמת קבוצה חברתית לנערות בשכונת ס"ח והפעלת קייטנה שכונתית במהלך חופשת הקיץ.
 הכנה לבגרויות (כיתות יא-יב) בבית הספר "מקסים לוי" בגני אביב.
שפות
עברית – שפת אם.
אנגלית – רמת שפת אם.
כישורים נוספים
שליטה בתוכנות עריכת וידאו .שליטה מלאה ביישומי .Office

