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 קורות חיי
 

 2018 - ראש משלחת ישראלית בפרוייקט חינוכי לנוער מטעם תנועת הצופים-גרעין אנ״ת בשת״פ●
 ישראלי-גרמני, ״משלחת חוצת גבולות״. שילוב בין אלמנטים מעולם הפרפורמנס והתיאטרון על מנת

 ליצור יצירה מקורית ורלוונטית שמרחיבה את הדיאלוג הישראלי-גרמני. בתור ראש המשלחת
 התעסקתי בתוכן המשלחת, הובלת הקבוצה בגרמניה ובישראל, תיאום לוגיסטי והפקת המשלחת מול

 ספקים וקולגות, ועבודה בשת״פ עם במאית גרמניה ובמאי ישראלי.
 2017-2018 פקידת קבלה בחברת ההפקות והשכרת הציוד "ברודקסט מדיה"- אחריות על הדואר●

 היוצא והנכנס,מתן שירות ועזרה שוטפת בתחזוקת האתר ועדכון המוצרים שהחברה משכירה להפקות
 סרטים וטלוויזיה. (וורדפרס)

 שירתתי בצה"ל בשנים 2015-17, בתור מאבחנת מדעי התנהגות (ממד"ה). בתפקיד זה שימשתי כע.●
 ליועצת ארגונית, במרכז הובלה-בית נבאללה ולאחר מכן בבה"ד 6 בקריית ההדרכה בנגב. במסגרת

 התפקיד העברתי משובים לקורסים, שיחות חתך, הפקה וניתוח סטטיסטי של ממצאים, ניהול והעברת
 ימי מיון לתפקידי קצונה בחיל הקשר ומרכזי הערכה לאל"מ בחיל המודיעין והלוגיסטיקה.  התפקיד

 דרש אחריות, משמעת עצמית, סדר, תיאומים שוטפים עם קצינים, אבל כמו כן הגדלת ראש, תשומת
 לב וערנות לפרטים, גמישות ועצמאות.

 ב2014-15 יצאתי לשנת שירות במסגרת גרעין אנ"ת - אומנות נותנת תרומה, גרעין שמטרתו לשים את●
 האומנות במרכז התהליכים החינוכיים והקהילה, מתוך אמונה כי שימוש באומנות ככלי חינוכי מאפשר

 ביטוי אישי, מאתגר את הקבוצה והפרט, מעצים את תהליך החניכה, בונה קהילה ונותן ערך מוסף
 תרבותי. בשנת השירות עבדתי באופן שוטף עם אנשי חינוך-מדריכים, בפנימיה "מבואות ים" והדרכתי

 חניכים וחניכות בכיתה י'. אופי העבודה הינו אינטנסיבי. חיי קבוצה בקומונה, ליווי הנערים
 מההשכמה עד לכיבוי האורות, התמודדות עם ניהול משברים אישיים, דרישות המסגרת והענקת

 פרספקטיבה של "אחות גדולה". מלבד קבוצת החניכים כש"שנים ניהלנו אירועים אמנותיים בכפר,
 במות פתוחות וקבוצת תיאטרון.

 השכלה תיכונית- תיכון "בליך" רמת גן בשנים 2011-2014, תעודת בגרות מלאה, הרחבה של חמש●
 יח"ל תיאטרון.

 
 כישורים נוספים

 עברית - שפת אם, אנגלית - טובה מאוד●
 ניסיון בהפקת אירועי מוזיקה וקהילה - חברה פעילה בקהילת ה״שבלולים״ - קהילה שמקדמת אומנות●

 חופשית ללא מטרות רווח, ושמה לעצמה מטרה להפיק אירועים בעלי ערך מוסף אקולוגי, חברתי,
 ואמנותי, במרחב העירוני ובטבע, בסדרי גודל שונים.

 אוריינטציה למחשבים - אופיס, גוגל, וורדפרס, פרימייר וניהול רשתות סושיאל ליוזמות עצמאיות●
 (שבלולים)
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