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 ניסיון עבודה

 .מייסדת ומנכ"לית של המיזם "מקוונים גבוה" היום -' 14ספט' 
 מודל ההוראה "מקוונים גבוה". מתמיד של שכלול -

 .בנהלל בעמק" דמוקרטי"הספר -ובבית טבריהב הספר הניסויי "אורט במעלה"-ביתב תכנית פיילוט הובלת -

 .עבור המיזם וצוות מוביל גיוס משאבים -
 

 תבור", קיבוץ מזרע.-ספר "עמקיםה-. ביתולתרבות ישראל מורה לאזרחות, חנכת כיתהמ '15אוג'   -' 10ספט' 
 

 מפתחת מודל ההוראה "מקוונים גבוה" ואוצרת תכניות חינוכיות ברוח המודל.
   

 

 .)בישראל: קבוצת אשכולות חשיבה( Mind Lab Group שלהדרכה המנהלת  '08אוג'  - '07נוב' 
 המורים. בנייה ופיתוח של קורס הכשרת -

 בנייה ופיתוח של ערכת מבדקי הערכה לתלמיד. -

 ניהול הפקה של סדרת סרטי הדרכה. -
 

 

 ב"אגד תיור ונופש". ה חינוכית מנהלת מחלק '07ינו'  - '05דצמ' 
 איתור צרכי ההדרכה בבתי הספר. -

 .אטרקטיביים פיתוח עזרי הדרכהו )ביניהן תוכניות מתוקשבות( בניית תוכניות חינוכיות -

 . והכשרתו הדרכההצוות  שבוגי -

 בניית נהלי עבודה והטמעתם. -

 בשיתוף עם גורמים חיצוניים. בפועל, הפקה של התוכניות -
 

 

  .(Ivry Prozdor, Central Synיורק )-תי ספר של התנועה הרפורמית בניומורה בב '05מאי  - '98ספט' 
 הוראת עברית כשפה שנייה בכיתות ד'. -

 תיכון במסגרת תוכנית נט"ע )"נוער לטובת העברית"(.מידי לתלהוראת עברית כשפה שנייה  -

 ז'. -הוראת תרבות ישראל בכיתות א' ו  -
 

 

 . יורק-הצעיר בניו-בתנועת השומר (Program Director)הדרכה תוכניות מנהלת  '02אוג'  - '98ספט' 
 .  שלבית שעוסקת בנושאים הקשורים ליהדות, ציונות וישראל-בניית תוכנית חינוכית רב -
 רגון פעילויות חינוכיות לנוער יהודי במטרה לחזק את הזהות היהודית ואת הקשר למדינת ישראל.א -

 ישראל.לת ובנייה ושיווק של תוכני -

 .ארגוןל ינטרנטאבנייה של אתר  -
 

 

 לימודים

  
 הסבת אקדמאים להוראה של מדעי החברה ואזרחות, בית ברל. '10יוני  -' 09 אוקט'

 
 

 יורק. -(, ניוNYUיורק )-אוניברסיטת ניו(. ITPתואר שני במדיה אינטראקטיבית ) '05מאי  - '03ספט' 
ITP  פתח עניין שונים ומגוונים, במטרה ל , רקעים ותחומיתוכנית שמקבצת סטודנטים ממקומותהיא

  .מדיה חדישהשמשלבים  יישומיםרעיונות ו
 

 

 ניסיון בלמידה מתוקשבת. בהצטיינות. ום הלימודיםסי .במדעי החברה ראשון תואר '02נוב'  - '97אוקט' 
 

 

. סיום הלימודים בגרות מלאה פיסיקלית.-מגמה מתמטית. לציון-ראשון, בית הספר התיכון ע"ש קררי '92יולי  -' 90ספט' 
 .בהצטיינות

 
 

 קורסים

  
 .סות קרן שוסטרמן, בחימים במדבר לנשים סטרטאפיסטיות מכל העולם 3ריטריט של . Elevation W '15מרץ 

  
 מאיץ של סטרטאפים חברתיים.. 8200התכנית החברתית של עמותת בוגרי  '15פבר'   -' 14נוב' 

 
 ."למידה ויישום של רשתות חברתיות במערך החינוך בישראל" -קורס אביב. -מכון מופ"ת, תל '10יוני  -' 10מרץ 

 

 
 '07נוב'  -אוג' 

 

 קורס שיווק ומכירות.ננה. )המרכז לטיפוח יזמות(, רע .מ.ט.י
 

 

 מעגלים. (coaching) קורס מאמנות"אפקט הפרפר", שפיים.  '07יוני  - '06אוק' 
 

 

 . הכשרה ביחסי אנוש ובדיבור בפני קהל.יורק-, ניוDale Carnegie '03מרץ  -ינו' 
  

 

 . (HTML, Photoshop, Flash. לימודי מדיה )יורק-ניו, New School '02יוני  -' 01ספט' 
 

 

 הכשרה להוראת נט"ע )נוער לטובת העברית(, תוכנית לימוד עברית כשפה שנייה. , בוסטון. Hebrew College '04יולי  -יוני 
 

 

 שירות צבאי

  קצינת הסברה '95נוב'  -אוג' 
 

 תבבסיס טירוניו )מ"מית( מפקדת מחלקה '95יולי  - '94יולי 
 


