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 השכלה 

  כוןהמ חוג לגאוגרפיה,, הירושליםב האוניברסיטה העברית, לדוקטורט מחקרתלמידת ( 2021)
כיצד  :אתגרים וחסמים בהתפתחותו והתאוששותו של המסחר. ים אזוריו  יםעירוני לימודיםל

 פ' סיגל קפלן( פרופ' גלעד רוזן ופרומנחים: ) ?הקורונה על פעילות המסחר בעיר השפיע משבר 
' סיגל קפלן  פ פרו: מנחה חוג לגאוגרפיהה,  ירושליםב  האוניברסיטה העברית ,מחקרית תזה( 2019)

 " ביב א-מתחמי עבודה עירוניים כעוגן לחוסן קהילתי ולחיזוק אוכלוסיות הצעירים בתל" 94 :ציון
(2018)  (MA )אביב-אוניברסיטת תל  ,בית הספר למדעי הסביבהה, לימודי סביבהחוג ל 
 ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב , תעודת הוראה בצרפתית( 2016)

1988)  (BA )אוניברסיטת תל אביב מנהל החינוך וארגונוו  שפה וספרות צרפתית , 
 

   השתתפות בכנסים

מתחמי עבודה  , משמעות המרחק והמרחב, הגיאוגרפית הישראליתכנס האגודה (  2021) הראל, ד.

 . אביב-עירוניים לצעירים כעוגן לחוסן קהילתי ולחיזוק אוכלוסיות הצעירים בתל 

תרומתם   יזמות וחדשנות בפיתוח האזורי  ,2020האיגוד הישראלי למדעי האזור   (2020) הראל, ד.

כעוגן לחוסן קהילתי בקרב אוכלוסיות מוחלשות  של מתחמי עבודה משותפים בבעלות העירייה, 

 . בעיר

Harel, D., Kaplan, S. (2020) The role of shared workspaces as an anchor of community 

resilience for low-income urban populations. The Regional Science Association.  

Harel, D., Kaplan, S. (2020) The role of shared workspaces as an anchor of community 

resilience for low-income urban populations The European Regional Science 

Association ERSA, Spatial Challenges for the New World. August 2020, Via Zoom. 

Harel, D., Kaplan, S. (2020) The role of shared workspaces as an anchor of community 

resilience for low-income urban populations. Regional Science Association, 

International, RSAI World Congress of the Regions, Opportunities for Sustainable 

Development in the Digital Era. June 2021, Via Zoom.    

  פרסומים

, "מתחמי עבודה עירוניים לצעירים כעוגן לחוסן קהילתי   מאמר הנובע מעבודת התזה( 2021)

 Harel, D. & Kaplan, S. (In preparation)אביב" -ולחיזוק אוכלוסיית הצעירים בתל

 סדנאות

שחקרתי  התזה מחקר מ מאמר האוניברסיטה העברית  בלימודים עירוניים, הכתיבה  תסדנ (2021)

   תהליך כתיבת מאמר ופרסומו. רוושיפ  וםקיד שמטרתה לסדנאהתקבל 

(2020 )Polytechnicבנושא מתחמי עבודה משותפים, קורס בינלאומי מתקדם  ,, מילאנו

WORKPLACE MANAGEMENT – SSWM 2020, by COST Actions CA 18214 

 Workshop, British & Irish and Israeli Regional Science (2020)    )נדחה בשל הקורונה( 

Association Sections, Spatial Disparities in the De-Globalizing world, March 2020  
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 פעילות אקדמית 

אודות סוגיות   מסגרת לדיון וחשיבה , הכוללתלתלמידי מחקר תוכנית ,חברותא"" ( 2021-2020)

מאמרים או מושבים  קידום וכתיבת ל המשתתפים כנית מעודדת שיתופי פעולה בין ו התבמחקר. 

במהלכה   וזמות חברתיות מקומיותינושא התוכנית בה השתתפתי הייתה ב .בכנסים רלוונטיים

יוזמה  ה מטרת   .אביב-של עיריית תל ביפו" 83"יפת צעירים  במרכז המחקר שערכתי הצגתי 

מודל לשינוי התנהגות שבחן את  ב השתמשנומחקר ב. יפוצעירים מאוכלוסיות מוחלשות ב םודיקל

 התקדמות הצעירים במתחם. 

 

 יסיון מקצועי:נ

 החוג לגיאוגרפיה האוניברסיטה העברית   ,עוזרת הוראההיום(   -2020)

 מוסך( חובה  י )קורס"סוגיות במחקר עירוני ואזורי", "עיר וחברה" 

 ( בוגרחובה )קורס  ": דרך ללא חזרה?הציבורי"הפרטת המרחב  

 גן-תיכון אוהל שם, רמת, הוראת צרפתית (  2016-2019)

תכנית לימודים לשפה   תהתווייל בניית מערכי שיעור ותכנים ממוחשבים תכוללההכשרה וחניכה 

לקידום סובלנות וקיום דיאלוג בין תרבותי/עדתי    ומפגשים  תבניית תכני. כמו כן הצרפתיתה

 וקבלת האחר. 

  מועמדתהקמת המפלגה עד לבחירות לכנסת,  בפעילות שיווקית  מפלגת "כולנו"(  2015-2016)

 . 20-ברשימה לכנסת ה 

 ה. שטרן ישראל בע"מ של רשת תכשיטי  ,סמנכ"ל שיווק (1991-2014)

 .מ' ש"ח  25בתקציב שנתי של  שראל ורוסיההרשת בישל  הפרסוםו  שיווקהניהול מחלקת 
   המותגערכי כתיבת תכנים שיווקיים להטמעת 

   ה.בנקודות המכירארגון וניהול אירועי מכירות ייחודיים  
 עיתונאים ולקוחות.  ת,מכירו אנשי  תהדרכ

 .הובטלוויזי הופעות בתקשורת  ןניסיוכולל  ניהול מערך יחסי ציבור ודוברות
   לי.הרחבת פעילות החברה בשוק הישראבקניונים מובילים ל תיחת חנויות פ

 לקוחות.  30,000-שכולל כהקמה וניהול מועדון הלקוחות של ה. שטרן 
   .ולסוכני תיירותפרי  -דיוטי , ב בבתי מלוןתיירים ל  שיווק

 . בתוכנית "ערב חדש", רכזת מערכת חינוכית,הטלוויזיה ה  (1988-1989)

  פרסים ומלגות

ניס,   תאוניברסיט , שפות תהורא השתלמות פרסשגרירות צרפת בישראל,  ,הוראחדשנות בה

 צרפת.

ברשת והוא כזה  התפרסם לשהכנתי נבחר מקורי לימוד  מערך  משרד החינוך,, אקדמיה ברשת

 . השפה הצרפתיתהמשלב לימוד שפת סימנים ו

 

 וכתיבה(. )דיבור, קריאה  עברית וצרפתית  , אנגליתבשליטה מלאה,  שפות:

 

 

 

 


