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אגף אפריקה משרד החוץ
ארגון כנס בנושא שינוי אקלים באפריקה ופתרונות ישראלים.
כנס סייבר ו HLS-אשר יתקיים בנובמבר בישראל שבו אמורים להשתתף כ-
 10שרים אפריקאים לעמוד איתם בקש
שגרירת ישראל באתיופיה ,רואנדה ובורונדי ,מקום מושב אדיס אבבה בירת
אתיופיה
חיזוק יחסים בין המדינות .הרצאות וביקורים בתוך המדינה ובמדינות
האמנה





משרד החוץ ירושלים אגף הסברה
לעמוד בקשר עם אירגוני הסברה הבין לאומים היושבים בישראל.
ארגון כנס ראשי ערים מכל העולם




2010-2011

2005-2010

 סגן קונסול כללי יוסטון טקסס
אחראית על נושא הסברה תרבות ואקדמיה

2002-2004




משרד החוץ ירושלים
חטיבת דתות ,הייתי בקשר עם ממסדיים דתיים ועם ראשי כנסיות ,חלק
ממו''מ עם השגרירות לוותיקן על רכושי שלהם בנואש מיסוי,

1996-2001




קונסול הסברה שיקגו אילינוי
פעילות בנושא אקדמיה וחברה.

רקע חברתי
1987-1989
1990-1991
2017-1018

 התנדבות במרכז קליטה מבשרת ציון עם עולים מאתיופיה ,בחרתי לטפל
במשפחות עם בעיות קשות ,התנדבתי שנייתם עזרתי למשפחות עם בעיית
התמודדות בקליטה וחיזוק משפחה.
 התנדבות לעזור לילדי אסירים נכחתי ילד שאבא שלו היה בכלא בגלל בעיות
סמים.
 הוכחות בעולים ביחד אני מדריכה  2סטודנטיות להשתלב בקורס הצוערים של
משרד החוץ

השכלה
1987-1990

האוניברסיטה העברית ירושלים תואר ראשון ביחסים בין לאומיים ולמודי אפריקה

1991-1992
שירות
צבאי/לאומי/אזרחי

האוניברסיטה העברית ירושלים תואר שני לימודי אפריקה ואנתרופולוגיה
לא שירתתי בצב''א

שנה -שנה

יחידה צבאית ,תפקיד ,דרגה
מיקום היחידה
 משימות ודרישות התפקיד

אישי והערכות

 בח''ל פרס מנהיגות על שם מרטין לוטרקינג
 תודעת הוקרה משר החוץ האתיופי על תרומתי לחיזוק יחסים בין שתי המדינות
 בארץ-נבחרתי להדליק משואה בשנת  2014הנושא היה זמן נשים שבו נבחרו  14נשים
שהדליקו משואה  ,ביום העצמאות  66של מדינת ישראל.
 סדרת טלוויזיה  6אימהות ,המסביר איך אפשר לשלב בין משפחה לקרירה.
אמהרית -שפת אם .קריאה כתיבה ודיבור ברמת שפת אם

שפות

Comment [ZB1]:

עברית -קריאה טובה מאד ,כתיבה רמה גבוה ,דיבר רמה גבוה מאד
אנגלית -קריאה רמה גבוה ,כתיבה טובה מאד ,דיבור רמה גבוה מאד

