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סיום תואר שני בגיאוגרפיה, כולל התמחות באיכות סביבה, בהצטיינות,  -2000
 האוניברסיטה העברית ירושלים

 
עבודת תזה "על תפקידו של חיבור רכבתי למרכז הארץ בפיתוח מטרופולין באר 

שבע", בהנחיית פרופ' אילן סלומון )האוניברסיטה העברית( וד"ר יורם שיפטן 
 )הטכניון(

 
 סיום תואר ראשון בכלכלה, בהצלחה, האוניברסיטה העברית ירושלים – 1992

 
 ניסיון בעבודה

 יועצת עצמאית בתחום תכנון תחבורה ותחבורה ציבורית  – 2020
 

מרצה באוניברסיטה העברית בירושלים לכלכלת תחבורה במסגרת  – 2019-2020
 תואר שני בתכנון ערים

 
סמנכ"ל חטיבת תוכנית אב/ראש מינהל תחבורה ציבורית, חברת  – 2019 – 2007

 נתיבי איילון
 פעילות עיקרית:

 ועשרות יועצים ומתכננים חיצוניים בחברהעובדים  20של עד ניהול  •

 פיתוח מודל התחבורה של מטרופולין תל אביב ותחזוקתו •
 תכנון תפעולי של רשת קווי האוטובוסים במטרופולין תל אביב •
 תכנון מסופים ותשתיות תפעול אחרות במטרופולין תל אביב ובכל הארץ •

 תכנון צירי העדפה במטרופולין תל אביב •
 פרויקט מהיר לעירניהול  •

תכנון רחובות עירוניים עם תשתית משופרת להולכי רגל, שבילי אופניים  •
ונתיבי העדפה לתחבורה ציבורית, על חשבון נתיבי תנועה וחניה של הרכב 

 הפרטי
 ניהול פרויקט הרפורמה בתעריפים במטרופולין תל אביב •

 ניהול הכנת תוכנית לאגרות גודש במטרופולין תל אביב •
 תכנית למדיניות חניה במטרופולין תל אביבניהול  •
תכנון וניהול של עשרות סקרים תחבורתיים כולל סקר הרגלי נסיעה  •

, 2013, סקר נוסעים בתחבורה הציבורית 2013-2017במטרפולין תל אביב 
 סקרי העדפות מוצהרות, סקרי חניה ועוד

 
 מנהלת אגף תחבורה ציבורית, חברת נתיבי איילון – 2007 - 2000

 פעילות עיקרית:
 עובדים בחברה ועשרות יועצים ומתכננים חיצוניים 8של עד ניהול  •
 ניהול תוכנית אב לתחבורה במטרפולין תל אביב •
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 ניהול פיתוח המודל התחבורתי למטרופולין תל אביב •
 ניהול ועדת המודלים של משרד התחבורה •

 הכנת הנחיות לתוכניות אב לתחבורה •
 התחבורה הציבורית במטרפולין תל אביבניהול הקמת מערכת המידע של  •
תכנון וניהול ביצוע של עשרות סקרים, כולל סקר נוסעים בתחבורה  •

, סקרי חגורה וחייץ, סקרי העדפות מוצהרות, סקרי 2002-2003הציבורית 
 רכב מסחרי ועוד

 ניהול הכנת תוכנית אב למסופים במטרופולין תל אביב  •
 

 ראש ענף תכנון תחבורה, משרד התחבורה, ירושלים – 2000 - 1996
 פעילות עיקרית:

 ליווי והנחיית הכנת תוכניות אב לתחבורה ברשויות מקומיות •
 ליווי והנחיית הכנת בדיקות כדאיות כלכליות לפרויקטים שונים •

 1996-1997הכנת העיבודים לסקר הרגלי נסיעה שנערך על ידי הלמ"ס בשנים  •
 התחבורתי במסגרת הכנת תוכנית אב למטרפולין באר שבעניהול הצוות  •
הכנת המכרז לתוכנית אב לתחבורה במטרופולין תל אביב ולפיתוח מודל  •

 התחבורה של מטרופולין תל אביב
 

 עוזרת הוראה בחוג לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים –  1996 – 1995
 

 ם "דילס און ווילס"מנהלת שיווק ברשת חנויות בגדי – 1996 – 1995
 

עוזרת מחקר בחוג לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית,  – 1994 – 1993
 ירושלים

 
 מדריכת נוער במתנ"ס פיליפ לאון, ירושלים – 1993 – 1992

 
 הצגת פרויקטים והשתתפות בכנסים והשתלמויות ברחבי העולם

 
 Office, TransCadמחשוב: 

 
 שפות:
 שפת אם –עברית 

 שליטה מלאה –אנגלית 
 שליטה חלקית –גרמנית 

 
 גרעין נח"ל – 1984-1987שירות צבאי: 

 
 


