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 תכנון והערכת יוזמות ותוכניות חברתיות -פיתוח הצעות לשירותים חדשים ושיפור ושינוי שירותים קיימים
 פיתוח מדיניות -גיבוש מידע לקידום מדיניות ותמיכה בתהליך קבלת החלטות ,וכתיבת ניירות מידע
 ניהול פרויקטים ,יוזמות ותכניות  -פיתוח אסטרטגיה ,וניהול תקציבי ,ניהול צוות ,יישום החלטות ותוכניות ,תיעדוף
 תמיכה בבניית קהילה -זיהוי סוגיות חברתיות ,גיבוש מידע דמוגרפי ,תיווך בין ארגונים אזרחיים והמערכת העירונית
 גיוס משאבים ממקורות ממלכתיים ופילנטרופיים
 הבנה של הסביבה החברתית והתרבותית -קידום ערכים קהילתיים ,הכלה ורב גוניות חברתית (ניסיון עם מגוון
קהילות לרבות בדואים ,ערבים ,דתיים-לאומיים וחרדים ,וקהילות עולים)
 ניסיון עם מגוון שירותים חברתיים אזרחים ותיקים וזקנה ,נוער ,צעירים וצעירות במצבי סיכון ,מערכת החינוך,
מערכות תכנון הנדסי ועוד
 ניסיון עבודה מול מערכות מוניציפליות ומול ארגוני חברה אזרחית  ,כולל תיווך וחיבור בין מגזרי
 ניסיון וידע בנושאי שיתוף ציבור קבלת משוב על מדיניות ,עידוד השתתפות קהילתית ושל בעלי עניין ,ידוע הציבור
 ניסיון והיכרות רבת שנים עם תכנון פרוגראמות לשטחים ומבנים ציבוריים ,ביצוע סקרים חברתיים ודמוגרפיים
 עיצוב וביצוע מחקרים וניתוחים חברתיים ,מומחיות בגיבוש מקורות מידע חדשים ,והקמת מאגרי מידע,
 יכולת גבוהה ללמוד ולרכוש ידע חדש מכול סוג
קשרי עבודה עם הארגונים הבאים:
 המשרד לאזרחים ותיקים
 מטה הדיור הלאומי
 השרות לנוער ,צעירות וצעירים (נוצ"ץ) ואגף בכיר למחקר תכנון והכשרה במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים
 בינתחומי הרצליה
 HIT חולון
 אשל גו'ינט
 מטב
 מנהיגות אזרחית
 עמותת והדרת
 עירית חולון
 משלחת האיחוד האירופאי לישראל

ניסיון תעסוקתי:
היום
חברת סגל בתוכנית רבין למנהיגות בבינתחומי הרצליה ,בניהולו של האלוף יורם יאיר :אחראית תחום יוזמות חברתיות
השתתפות פעילה בקבוצת  SILICEהעוסקת ביכולות לימוד ( )teachingיזמות חברתית בקרב סטודנטים והקהילה
בכלל ()/https://www.silice.eu

מרצה במכון הטכנולוגי בחולון  HITבנושא זקנה וטכנולוגיה
חוקרת ויועצת בתחום פיתוח תשתיות ושירותים יישובים לאזרחים ותיקים
 כעת -הערכת מרכזי ההכוון לאזרחים ותיקים (עם מכון דו עת עבור אשל ג'וינט)
 2018 מחקר בתחום דיור לזקנה עבור המשרד לשוויון חברתי ,כולל המלצות למטה הדיור הלאומי
 2017-2018 מידול עמותת והדרת
חוקרת ומתעדת ארגוני חברה אזרחית
 -2018 ארגוני גג בישראל ,עבור מנהיגות אזרחית
 2017-2018 מיפוי ארגוני נוער ,צעירים וצעירות במצבי סיכון ,משרד הרווחה ,כולל המלצות לניהול מדיניות

 2013עד היום :מחקרים עבור האיחוד האירופאי
מעריכה מקצועית עבור האיחוד האירופאי (בבריסל) Experts valuation of proposals submitted under the
Seventh Framework Programme (FP7) for Research and Technological Development
מחקרי החברה הישראלית עבור משלחת האיחוד האירופאי לישראל וארגונים אחרים ב:EU
 -2012-2016מתכללת תחום אזרחים ותיקים בעירית חולון
כתיבת ועריכת תהליך תכנון לתכנית אב לאזרחים ותיקים
קידום פרויקטים בתחום אזרחים ותיקים עם בעלי תפקידים בעירייה
כתיבת תכניות משנה לקידום תחום אזרחים ותיקים וקידומן למעשה
 :2012-2005חוקרת ומנהלת פרויקטים ,המכון ליזמות בחינוך ,המכללה האקדמית בית ברל
 :2004-2001חוקרת ומנהלת מסד נתונים ,המרכז לחקר המגזר השלישי ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 :1999-2012גיאוגרפית ומתכננת פרוגרמתית חברתית לתוכניות אב ומתאר
 :1999-1993גיאוגרפית ומתכננת חברתית ,חברת "אנוש פיתוח אורבני וקהילתי"

השכלה והכשרה מקצועית:
 :2010-2004בוגרת תואר שלישי ,בנושא חברה אזרחית ,אונ' באר שבע.
דוקטורט בנושא :המבנה החברתי של ארגוני החברה האזרחית בישראל.
 :2002-2000בוגרת תואר שני בחוג לגיאוגרפיה ,התמחות במיפוי עמותות וקשריהם עם האוכלוסייה הקרובה ,אנ' ת"א.
 :1993-1990בוגרת תואר ראשון בלימודי המזרח התיכון ,אונ' ת"א.
וקבוצות למידה
 2017ועד היום -SILICE :קבוצת למידה בין לאומית בנושא יזמות אזרחית (ישראל ,הודו ואירופה)
/https://www.silice.eu
 :2016קבוצת מחקר בכתיבה איכותנית ,ברכה אלפרט ,מכון מופת
 :2015צילום חברתי ,כרמלה קייט ,מכון מופת
 :2013קורס תכנון ועיצוב חוויית משתמש-ג'ון ברייס ,מרצה טל פלורנטין
EMES-Cinefogo Doctoral students Summer School at the :
2008
University of Corsica
קורסים אקדמאיים בניתוח מידע כמותי ואיכותי ,אונ'  ,ESSEXאנגליה
:1999
Interpretative Methodologies for Analyzing Test and Talk
Qualitative Interviewing : A Practical Introduction

