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 ניסיון תעסוקתי

 בעלת עסק עצמאי הכולל: –עד היום ' 07

מתמחה בתכנון חסכוני באנרגיה ומותאם לאקלים, ניצול רוח ושמש  :אסטרטגי לבניה אקלימית ייעוץ

אוורור טבעי ויצירת תנאי נוחות  יום,-תאורת אורטכנולוגיות קירור פסיבי, לחימום וקירור פסיבי, 

 תרמית, שילוב צמחייה במבנים לוויסות אקלימי. 

ות סביבה, קיימות, טביעת הרגל האקולוגית, קומפוסט, הרצאות וסדנאות בנושאי איכ ייעוץ לקיימות:

 ועוד. ייעוץ לגופים וארגונים בהטמעת קיימות וקידום אורח חיים ירוק.

סיורי ליקוט, סדנאות והרצאות בנושא ההשלכות הסביבתיות של גידול וייצור מזון,  תזונה אקולוגית:

 שייקים ירוקים, תזונה טבעית ועוד.

תל חי: קידום תהליך יירוק המכללה, הטמעת תהליכים  ה האקדמיתבמכלל קמפוס ירוקכזת ר – 2012-2011 ,2015

להפחתה והפרדת פסולות, חיסכון במשאבים והתנהלות ירוקה, הסברה סביבתית, ארגון ארועים )שבוע ירוק, חלון 

 אקדמי ירוק(, הנחיית סטודנטים מלגאים.

תן ת היתרי בניה ותוכניות בניין עיר, מ: בדיקסביבה אצבע הגלילביחידה לאיכות ה מתכננת סביבתית – 2014עד ' 09

 ם ולוועדה המקומית לתכנון ולבניה והשתתפותחוות דעת ליזמי, סביבה ובדיקת יישומםב פגיעהתנאים למזעור 

 .בדיוני מליאת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

 קורסים: .בחוג למדעי הסביבה במכללה האקדמית תל חימרצה  – '08 -החל מ

 עקרונות בניה אקלימית .1

 קידום פרויקטים סביבתיים בקהילה .2

 על תכנון אקלימי בקורסי פרמקלצ'ר.בנוסף, מרצה 

 במסלול להנדסאי טכנולוגיות מים: קורס מבוא לאיכות סביבה ופסולת מוצקה. בקצרין מרצה במכללת אוהלו – 0112

במועצה שעות מטעם היחידה הסביבתית  32תלמות בנושא קיימות וסביבה: הש הנחיית השתלמות גננות –' 09

 .האזורית גליל עליון

: אחראית תחום פיתוח כלכלי, יזמות ותכנון. קיימא בגליל" עבור מגבית בריטניה-רכזת "התוכנית לפיתוח בר –' 09-'08

התפקיד כלל מיפוי של העשייה הסביבתית והבעיות הסביבתיות בגליל ויעוץ למגבית בריטניה בתחום איכות 

 הסביבה, כולל הטמעת עקרונות בניה ירוקה במבנים הממומנים ע"י המגבית.
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 פינה.הפקת פסטיבל "אקולנוע" )סרטי איכות הסביבה( בראש  –' 05

חי של ארגון מגמה ירוקה )בהתנדבות(. במסגרת התפקיד: ארגון צוותים ופעילות ניהולית -רכזת תא תל –' 04-'03

ואקטיביסטית בקידום איכות סביבה בקמפוס, מיחזור, חינוך סביבתי והדרכה בבתי ספר, הפקת ימים ירוקים 

 ועוד. וכנסים, טיולי ניקוי נחלים, הקמת גינה קהילתית בקרית שמונה

 

 השכלה

 י.מכללה האקדמית תל חה ,בהצטיינות, בביוטכנולוגיה ומדעי הסביבה( .B.Sc) תואר ראשון – '04

, בהצטיינות(, M.Sc. Environmental Design of Buildingsתואר שני בתכנון סביבתי של בניינים ) –' 06

מודל ממוחשב באזורי  בית מגורים ע"יהשוואה של שיטות קירור פסיבי באוניברסיטת קרדיף, בריטניה. תזה: "

 ".בישראל אקלים שונים

 שעות, ב"חווה ואדם". 72קורס מתכנני פרמקלצ'ר  –' 07

 

 שירות לאומי:

במסגרת התפקיד: הדרכה חברתית, הדרכת מחשבים ואינטרנט,  פנימית "הכפר הירוק" כמדריכת קבוצה. –' 98-'97

 ארגון טקסים, חגים ואירועים.

 .ממשפחות במצוקה כת הרווחה בקרית מוצקין כחונכת לילדיםלש –' 97-'96

 

 כישורים נוספים:

  ברמת שפת אם. –אנגלית 

 .יכולת הפקה וארגון ברמה גבוהה 

 .יכולת הצגה ועמידה בפני קהל ברמה גבוהה 

  בקיאות בתוכנותoffice  ושימוש באינטרנט, שימוש בתוכנתECOTECT  להדמיית תנאי נוחות תרמית וצריכת

 למיפוי סביבה. GISגיה בבניינים ושימוש בתכנת אנר

 .יכולת התבטאות מילולית טובה, כתיבת מאמרים לעיתונים מקומיים, וכתיבה יוצרת אישית 

 .ציור ורישום ברמה גבוהה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


