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משלב קבלת רב בניהול חפירה ארכיאולוגית בקנה מידה גדול ורב שנים על כל הבטיה בעלת נסיון 

ועד גמר עיבוד החומר ופרסומו. מתמחה בארכיאולוגיה מרחבית ובעיבוד נתונים  הרשיון

 מדריכת טיולי שטח  מרחביים רגיונאליים המאפשרים הבנה ממעמיקה של מערכות יישוביות.

בנושאי ארכיאולוגיה, הוראה הדרכת קבוצות מגוונות ו .נסיון רב בהנחיית קבוצות  וסקרי נוף.

בוטניקה, זיאולוגיה, גיאולוגיה ,היסטוריה  והנחיית קבוצות. ניהול תכניות חינוכיות 

 בנושאים מגוונים. ומקצועיים השתלמויות לצוותים חינוכיים,

 השכלה:

נושא עבודת  אוניברסיטת תל אביב.לארכיאולוגיה  בחוג  -תואר דוקטור - 2003-2008 •

: "הנוף הארכיאולוגי הקדום של אתרים נבחרים בארץ ישראל בתקופת הדוקטורט

 הצרנת שינויים בזמן מרחב", בהנחיית פרופ' רם גופנא. –הברונזה הקדומה 

 המחלקה לארכיאולוגיה  –ב"ארכיאולוגיה של נוף"   - תואר שני - 1990  - 1995 •

 סיום בהצטיינות.   -אוניברסיטת תל אביב 

אוניברסיטת   -בארכיאולוגיה ותולדות המזרח הקדום  - ראשוןתואר  -1980  -1983 •

 סיום בהצטיינות. -תל אביב 

קורס פתרון   בסיסי ומתקדם. -בעזרת שפת הדמוקרטיה  קורס הנחיית קבוצות -2002 - 2003 •

 סכסוכים וניהול קונפליקטים לפי גישת רוטמן וגולדרט 

 נסיון מקצועי
 המקצועיים לטובה עבודות במרחבים אקולוגייםפסק זמן מהחיים  - 2014-2016

 במדרשת אדם לדמוקרטיה ושלום   - ניהול פרויקטים והנחיה - 2002-2013

 השמורה לטבע הארץ. –ניהול יחידות, פרויקטים ומיזמים בנאות קדומים  - 1989-2013

עבודה מרחב מרכז ברשות העתיקות  ואחראית על יצירת מסגרת ב  עוזרת מדעית - 2000-2001

    דינמית ושוטפת לארכיאולוגים לצורך עיבוד החומר המדעי מחפירותיהם.

מנהלת מדעית ואדמיניסטרטיבית של מחלקת ארכיאולוגיה ב"נאות   -שנה( 11) - 1988 -1999

  קדומים":

 פועלים ואנשי צוות מדעי. 40-עונות עם למעלה מ 12ניהול מחנות חפירה במהלך  •

בנושאים הקמת המסגרת המדעית, מיחשוב העבודה המדעית, ועמידה מול רשות העתיקות,  •

 מנהליים ומדעיים.

והשמת  תכנון, ניהול וביצוע עונות חפירה אינטנסיביות, הכנת מסגרת תקציב, איתור, מיון,  •

 מעקב אחר העבודה הטכנית וניהול הצד המדעי של החפירה. .עובדים



 מרים לכתבי עת מקצועיים בעברית ובאנגלית.מדעיים ומא כתיבת דוחות •

 תכנון ניהול ומעקב אחר ביצוע השימור והשחזור באתר.   •

 הנחיה והדרכה של צוות ההדרכה ב"נאות קדומים " בנושאים מדעיים. •

 הרצאות בפני פורומים גדולים בנושאים ארכיאולוגיים מקצועיים.  •

אביב.  אחראית על עיבוד החומר -אונ' תלב עוזרת מדעית לפרויקט מחקר עמק לוד - 1990-1992

 והכנתו לפרסום )במקביל לעבודה בשמורת נאות קדומים(. 

  נאות קדומים/ספרי חמד – המרכז למנהיגות ופיתוח צוות - 2006-2013

פיתוח צוותים, וצוותי ניהול במגזר החינוכי והציבורי באמצעות הנחייה קבוצתית בטכניקת  •

 .IDT/ODT -תהליך ותוכן 

 שפות:
קריאה( טובה, )כתיבה (בינונית ; ) – צרפתית טובה מאד; –אנגליתשפת אם;  – עברית

 בינונית )קריאה כתיבה(. – ערבית

ומדיה אינטרנטית. שליטה טובה מאד במערכות    Officeמחשבים: שליטה מצוינת  בתוכנות 

 מידע גיאוגרפיות .
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