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2006- 2012 
 
 
 

5-12/2009 

 רכזת מחקר ומידע,  – תחומי(-)כלכלי ורב מרכז המחקר והמידע של הכנסת
רי הכנסת ולוועדות הכנסת, במגוון איסוף מידע ומחקר לשם כתיבת מסמכים לחב

ועדות הו, והצגתם בדיוני נושאים שעל סדר יומה של הכנסת ולמגוון מטרות
ביצוע ניתוחים  ;יתחומ-בצוות כלכלי ובצוות רבולחברי הכנסת. ניסיון עבודה 

, כתיבת מסמכים , כתיבת סקירות משווהכים תקציבייםת מסמביכלכליים וכת
שנתיות ואחר -רב תכניותמעקב אחר ת חברי הכנסת, מסמכים לבקש יזומים לצד

 . ומשרדי הממשלה היכרות טובה עם המגזר הציבורי ;החלטות ממשלה
 

 חברת צוות ומגיהה במדור הבחינות, תחום -הערכהלהמרכז הארצי לבחינות ו
כתיבת והרכבת פרקים ושאלות לבחינה הפסיכומטרית, ניתוח  ;מילולי

  .שאלות ת, הגהטטיסטיקות מבחניםס
 

 פכ"מ.כנית פכ"מ לדורותיו לרגל ציון עשור לתמפיקת כנס  -האוניברסיטה העברית
  

2006-2005 
 

אזרחים  40-אחריות על כ ,תחנהשל ה יאדמיניסטרטיבניהול רכזת מערכת:  -גלגלצ
ראש מחלקת מחקר  .ותיכנון עתידי של פעילותה ותיקים בתחנה(,)רובם וחיילים 
אחראית בקרה תקציבית, מנהלת תפעולית אחראית על הכשרה כוח אדם, ופיתוח, 

 .מפיקת מבצעים מיוחדים ואחראית שידור,

 

 השכלה

2015-2014 

 

לכלה ומנהל עסקים, במסלול כ יםנללא משפט משפטיםבתואר מוסמך 
 .סיום בהצטיינות אילן.-אוניברסיטת בר

, ות יתרהבהצטיינ, סיום בפורום ללימודי אירופה מחקריתואר מוסמך  2010-2012 
לשנת תשע"א. ומענק הדיקן  פרס הרקטורזוכת  .בירושלים האוניברסיטה העברית

רבות האזרחית, יחסי הגומלין שבין התרבות הפוליטית למשטר תזה: פסיפס הת
 הדמוקרטי בקוסובו.

 המדינה( בת פכ"מ )פילוסופיה, כלכלה, מדעכנית המשולתבתואר בוגר  2010-2007 
  מצטיינת דיקן לשנת תש"ע. ירושלים.ב סיטה העבריתאוניברה
 

 : קוסובו והאיחוד האירופאי. קורס אוניברסיטת קיץ בפרישטינה, קוסובו. 7-8/2009 
 

 8-10/2003   
 
 

הפקה, עריכה, : מנויות עיתונאיותקורס עיתונאים של גלי צה"ל, הקניית מיו
 , ניהול שידור, קריינות.כתיבה

   
 שירות
 צבאי

 תקופה
 דרגה

21.7.2003-20.7.2005 
 סמלת

 גלי צה"לשל קורס עיתונאים  קורסים 
  . כניות, שידורי שטח, מבצעי שידורעורכת ומפיקה: אולפן, ת .רכזת מערכתלגלצ: ג שרות 

 .. עורכת מבצעי שידורל: עורכת יוצאים לאור )אקטואליה(גלי צה"
   

 שפת אם -אם             קריאה תשפ -כתיבה  שפת אם         -דיבור עברית שפות
 טובה מאוד -קריאה          מאודטובה  -כתיבה מאוד       הטוב -דיבור אנגלית 
   

 סביבת
 עבודה

יישומים 
 כלליים

  .יישומי אינטרנט, windows, word, excel, powerpoint -שליטה מלאה ב

 
 פרסי 

 הצטיינות

 יה( הפורום ללימודי אירופהימלגת הצטיינות )מח -2011נובמבר  
 זוכת פרס הרקטור ומענק הדיקן תשע"א

 ת דיקן תשע"אמצטיינ
 מצטיינת דיקן תש"ע

 תעודת הצטיינות מפקד גלי צה"ל -2005מאי  
 בבית הנשיא אות הפעיל המצטיין המחוזי קבלת -2003מאי 
 המלצות תימסרנה במידת הצורך. 

 סעדון נטע משה – ות חייםקור
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