
לחקר המדיניות החברתית  היא מנכ"לית מרכז טאוב סוזאן פת בנבנישתי

מובילה  הנה, חברטמנהלת מדיניות ציבורית בא הייתה. בעבר בישראל

להנהלה הבכירה בנושאים שימשה יועצת בריאות בארה"ב, שם  ילביטוח

עבדה בכמה ארגונים ללא  כמו כןבריאות. ההנוגעים לרפורמה במערכת 

כוונת רווח בתחומי תכנון ופיתוח משאבים וסיפקה ייעוץ בנושאי ניהול, 

 –אסטרטגיה ופעילויות למגוון לקוחות בארצות הברית, בישראל וברואנדה 

הקהילתית שותפות ב, MITשל  "חינוך דרך טכנולוגיה" בתוכניתבכלל זה 

השופט בייקר בבית הספר  ע"שם ילדיהמרכז בו ,של מיין להגנה על ילדים

התנדבה עם בעלה בחיל השירות היהודי  2010לרפואה בהרוורד. בשנת 

כניות ושלום ברואנדה, שם פיתחה ת-נוער אגאהוזוהשל הג'וינט בכפר 

עסקיות ליצירת הכנסות, לימדה פסנתר ושירה ושימשה חונכת לנערות 

בעלת תואר שני במדיניות היא  ישתיפת בנבנ. 1994-שהתייתמו מהוריהן ברצח העם ברואנדה ב

ציבורית מבית הספר לממשל ע"ש ג'ון פ' קנדי באוניברסיטת הרוורד ותואר ראשון במדעי המדינה 

בהצטיינות יתרה ממכללת ברנארד באוניברסיטת קולומביה. מתגוררת בירושלים עם בן זוגה ושלושת 

 ילדיהם.

שנה. היא  20מירי איזין שרתה בחיל המודיעין הישראלי 

ביצעה תפקידים מגוונים במסגרת החיל, כולל תפקידים 

ייחודים שלא שרתו בהם לפני או מאז נשים: קמ"ן חטיבה, 

קמ"ן אוגדה, רע"ן מחקרי צבאי. היא השתחררה מצה"ל 

במסגרת מאמצי  .2005 בדרגת אלוף משנה בשנת

הוצבה בחזית ההסברה  היאההסברה של ישראל, 

. היא הציגה לתקשורת 2002יב "חומת מגן" באב במבצע 

העולמית ממצאים מודיעיניים אשר קשרו בין הרשות 

הפלסטינית לגורמי טרור, וכן קשר ישיר בין יו"ר הרשות הפלסטינית דאז, יאסר ערפאת, לגורמי 

בתקופת מלחמת לבנון השנייה מונתה לדוברת הממשלה לתקשורת הזרה, ובהמשך ליועצת  .טרור

זרה. במסגרת זו היא ייצגה את ישראל בחזית התקשורת העולמית במשך ראש הממשלה לתקשורת 

ממשיכה לעסוק בנושאי מודיעין,  היא .2007שנתיים, כולל ועידת אנאפוליס בנובמבר 

 .והסברה בהרצאות, מפגשים, ימי עיון וסיורים ביטחון 

  

ני מאוניברסיטת נשואה, אם לשלושה, בוגרת תואר ראשון מאוניברסיטת תל אביב, תואר ש איזין

חיפה, וכן בוגרת המכללה לביטחון לאומי. היא מרצה במרכז הבין תחומי בהרצליה, עמיתה במרכז 

לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן, עמיתה במכון למדיניות נגד טרור במרכז הבין תחומי, 

ית פילנטרופית, קרן קהילת –בהנהלת מרכז טאוב למדיניות חברתית בישראל, בהנהלת קרן תקדים 

 .נשים במדיניות חוץ וביטחון –ובהנהלת פורום דבורה 

 

הוא פרופסור לכלכלה באוניברסיטת  , נשיא מרכז טאוב,אבי וייס’ פרופ

בכלכלה מאוניברסיטת שיקגו. הוא מכהן  תואר דוקטורבעל אילן, -בר

ראש המחלקה והיה  1988אילן משנת -כחבר סגל באוניברסיטת בר

. תחום ההתמחות שלו הוא 2008–2005בשנים באוניברסיטה לכלכלה 

כלכלה יישומית, ומחקריו עוסקים בארגון תעשייתי, הגבלים עסקיים, שוק 

הוא וייס  פרופ' העבודה, משפט וכלכלה, וכלכלה התנהגותית וניסויית.

 ,כתב העת של האגודה הישראלית לכלכלה ,”הרבעון לכלכלה“של  עורכו

. במסגרת פעילותו Economic Inquiryהעת  ועורך שותף של כתב

הראשי והמשנה לממונה על ההגבלים כלכלן הוייס ’ פרופ היההציבורית 

 , חבר בוועדת ההיצף בשנים2005–2003שנים בהעסקיים 



חבר מייעץ גם ושימש  ,תחרות של ועדת טרכטנברגלובוועדת המשנה ליוקר המחיה ו 2003–1999

על -ההון. היום הוא חבר בצוות התחרות של הפורום לאסטרטגייתבוועדת בכר לרפורמה בשוק 

-עמית מחקר ב, ועדת הערר לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותיםולישראל והנציג האקדמי בו

IZA  מאמרים  50-יותר מ)מוסד לחקר שוק העבודה( בגרמניה. לאורך הקריירה האקדמית שלו פרסם

 ספרים מקצועיים.בבכתבי עת ו

 

לכלכלה באוניברסיטת בראון, פרופסור  הוא ויילנ. דייוויד רופ' פ

ע"ש ג'יימס וקתלין סטון לחקר אי שוויון בהכנסות  הפרויקטמנהל 

ועמית מחקר בלשכה הלאומית למחקר  ,ת בראוןבאוניברסיטובהון 

כתב על מגוון היבטים של צמיחה כלכלית, לרבות פרופ' וייל . כלכלי

ל הבדלים בהכנסות בין מדינות, תרומתם עמשפיעים הגורמים על 

המשפיעים של שיפורים בבריאות לצמיחה, הגורמים הגיאוגרפיים 

שיתוף התפתחות, מדידת אי שוויון בהכנסות, צבירת הון פיזי,  על

ימוש בלוויינים ככלי גידול אוכלוסין, וש, בין מדינות טכנולוגי מידע

כתב על מגוון נושאים בכלכלה דמוגרפית הוא כמו כן מדידה. 

ההשפעות הכלכליות של מלריה  בהם עלובכלכלת בריאות, 

אוכלוסייה, ביטוח לאומי, פערי שכר ה, הזדקנות והעשרת מלח ביוד

ספרו , והקשר בין דמוגרפיה למחירי דיור. יציאה לגמלאותמגדריים, 

לימודיו לתואר דוקטור באוניברסיטת השלים את החשוב על צמיחה תורגם לשש שפות. פרופ' וייל 

 .1990-הרוורד ב

 

במרכז  לוגיהלמדע המדינה וסוציו רפרופסו היא ג'אנט גורניקפרופ' 

-ל 2006העיר ניו יורק. בין  תאוניברסיטשל  לתארים מתקדמים

)לשעבר המכון לחקר  LIS-מנהלת הבתפקיד שימשה  2016

מרכז ההיא מכהנת כמנהלת  2016-ההכנסות בלוקסמבורג(, ומ

ועומדת בראש  כלכלי-סטון לחקר אי שוויון חברתיג'יימס וקתלין ע"ש 

בוגרת אוניברסיטת היא פרופ' גורניק  .LISהסניף האמריקני של 

תואר  ,ראשון בפסיכולוגיה ויחסים חברתייםבעלת תואר הרוורד, 

  .בכלכלה פוליטית וממשל דוקטורטל ציבורי ובמינהשני 

של רווחה  במדיניות והוא עוסק המשוו הוא מחקר הרוב מחקר

הבדלים מגדריים בשוק העבודה ועל אי חברתית והשפעתה על 

פרסמה מאמרים על אי שוויון מגדרי, פרופ' גורניק שוויון בהכנסות. 

תעסוקה ומדיניות חברתית בכמה כתבי עת. כמו כן הייתה עורכת 

 Journal of Comparativeאורחת בגיליון מיוחד של כתב העת 

Policy Analysis (2006–2007.והייתה שותפה בכתיבתם של כמה ספרים ,) 

 The American Prospect ,Dissent ון היא מציגה את עבודתה באירועים של כתבי עת נבחרים כג

 .Challenge Magazine-ו

 יםהלאומי ניםהמכו(, NSFהקרן הלאומית למדע ) בהם, וארגונים םגופי מגוון בידי נתמכים מחקריה

 ( והבנק העולמי. NIHלבריאות )

(, כתב העת ECINEQמכהנת בוועדה המייעצת של כמה גופים, כגון האגודה לחקר אי שוויון כלכלי )

Pathways( המרכז לצמיחה הוגנת בוושינגטון ,WCEG ,) המרכז למחקרי כלכלה ומדיניות

(CEPR.ועוד ,) 

 



היה סמנכ"ל מחקר ותכנון בביטוח הלאומי  דניאל גוטליבד"ר 

ומרצה למדיניות כלכלית ולמדיניות חברתית בבית הספר לעבודה 

הוא עמית גוטליב סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים. 

הוא בעל תואר גוטליב ד"ר  כנית מדיניות הרווחה במרכז טאוב.בת

, תואר שני מבית שלישי בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים

אוניברסיטת ציריך. בשנים מתואר ראשון ו הספר לכלכלה של לונדון

לאחר מכן  ,לאומית-עבד ככלכלן בקרן המטבע הבין 1988–1986

ככלכלן ביחידה הכלכלית של מחלקת מטבע חוץ בבנק ישראל,  עבד

ובהמשך שימש כלכלן ראשי במחלקת המחקר של הבנק. כמו כן 

יועץ בכיר לנגידים יעקב פרנקל, דוד קליין היה  השנ 12במשך 

במדיניות מוניטרית,  עוסקיםגוטליב מחקריו של וסטנלי פישר. 

החוב הציבורי, רמה אינפלציה, חשבון ההון של מאזן התשלומים, 

כלכלית -אופטימלית של יתרות מטבע החוץ של המדינה, ליברליזציה במטבע חוץ, מדיניות מקרו

 בייחוד, כלכלית-בנושא מדיניות חברתית ים מחקריומתמקד 2000ומדיניות ציבורית. מאז שנת 

בספרים על ובסוגיות העוני ושוק העבודה. במהלך השנים פרסם מחקרים רבים בכתבי עת מקצועיים 

  .המשק והחברה

 

הוא פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית  פרופ' יוסי זעירא

כלכלה, ומחקריו עוסקים -בירושלים. תחום עיסוקו הרחב הוא מקרו

בצמיחה כלכלית, אי שוויון, אימוץ טכנולוגיות, תהליכי למידה 

 שהצביעואינפלציה. תרומתו הידועה ביותר היא מחקר פורץ דרך 

שערך על הקשר בין אי שוויון וצמיחה כלכלית. מחקר ידוע אחר 

הניח את היסודות התיאורטיים לניתוח תהליכי אוטומציה 

כלכלת כמו כן עוסק פרופ' זעירא בחקר והשפעתם הכלכלית. 

-הישראלית AIXהוא חבר בקבוצת  2005 שנתמחקר המדיניות התקציבית. דגש על ב ,ישראל

עמד בראש  2011את ההיבטים הכלכליים של תהליך השלום. בשנת  רלחקוה פלסטינית, שמטרת

הן בוועדת אלאלוף למלחמה בעוני. יכ 2014הצוות הכלכלי של יועצי המחאה החברתית. בשנת 

 "כלכלת ישראל". פורסם ספרו 2018בשנת  נשיא האגודה הישראלית לכלכלה.כמכהן  2016 משנת

 

תואר  בעלת. 2014 חוקרת במרכז טאוב משנת היאשביט מדהלה 

בכלכלה  תואר שני במסלול המחקריו (בהצטיינות יתרה)ראשון 

 חקלאית וִמנהל מהפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית

תכנית לימודי מחקר לסטודנטים  –בוגרת תכנית אמירים  .בירושלים

בתחומי הרווחה  מדהלהבמחקריה במרכז טאוב עוסקת  .מצטיינים

מחקר ראשון מסוגו בישראל על שוק  פרסמה 2015-ושוק העבודה. ב

לנציבות שירות  בעקבותיו היא מרצה ומייעצתוהעבודה העתידי, 

 המרכז להגירה בין לאומיתולארגונים כמו תבת של הג'וינט והמדינה 

(CIMI).  חברה בצוות שוק העבודה העתידי של המכון כמו כן היא

 .2030הישראלי לדמוקרטיה ובוועדת התעסוקה 

מתרגלת בקורסים לתואר ראשון ושני ועוזרת  מדהלהשימשה בעבר 

מחקר במחלקה לכלכלה בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה 

 ר.עבדה ככלכלנית בחברת הייעוץ העסקי והאסטרטגי צנובו בירושלים, העברית

 

 



הראשונות נשות העסקים והיזמיות מ היא דיתה ברוניצקי

הקימה עם יהודה בעלה את קבוצת אורמת  1965. בשנת בישראל

תחום ביחד הפכו בני הזוג את אורמת לחברה מובילה בעולם בו

הובילה ברוניצקי גיאותרמית. חלופית, בעיקר אנרגיה האנרגיה ה

 מתוך ,במשך עשרות שניםקבוצה האת הניהול העסקי של 

חזון ה והגשמתעקרונות ניהול משתפים ומעצימים, דוגמה אישית 

תעשיית יצוא מובילה בישראל, בולטת בחדשנות  להיות

טכנולוגית, בייחודיות עסקית ובפעולה מתמשכת למען הקהילה. 

 ספרהבית  את 1970-הקימה החברה ב הבמסגרת פעילות

אורט אורמת אשר הצמיח בוגרים רבים, אנשי מקצוע, מנהלי ייצור ומהנדסים. לאחר  המקצועי

הציבורית בתחום החינוך וההשכלה הטכנולוגית,  האת פעילות ברוניצקיפרישתה לגימלאות הרחיבה 

הייתה ולקידום התעשייה הישראלית  פעלה רבות, הנהלות ציבוריות שונותבבוועדות והייתה חברה 

 לקרב ולחבר בין יהודים לערבים בישראל.  שותפה במאמצים

 קיבלה את פרס ישראל. 2018-קיבלה מספר פרסים ציבוריים, וב ברוניצקי

 

משנת  היא הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. שירה גרינברג

 , האחרון שבהםמגוון תפקידים במשרד האוצר מילאה 2008

סגנית בכירה לממונה על התקציבים )תחומים כלכליים(. גרינברג 

כיהנה גם בוועדות ובגופים ציבוריים רבים ובהם מועצת הרשות 

קרנות השקעה ועד המנהל של הוהלאומית לחדשנות טכנולוגית, 

לחדשנות ולמחקר ופיתוח תעשייתי של הרשות לחדשנות עם 

ממשלות זרות, ועדה ציבורית לחיזוק כושר התחרות של התעשייה 

הישראלית, ועדת תהליך המיסוי על התעשייה עתירת הידע, ועדה 

הוועדה הציבורית ומייעצת למכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל, 

. כמו כן 2014-ו 2013הבריאות לשנים להרחבת סל שירותי 

יו"ר ועדת ההיגוי להמלצות על הסרת חסמים ליבוא אישי, יו"ר הצוות המשותף לסיוע הייתה 

 .ודירקטורית בחברת נמל אילתלעצמאים בפנסיה ובמצב אבטלה 

בעלת תואר ראשון בהצטיינות במתמטיקה וכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים גרינברג היא 

 .בכלכלה מאוניברסיטת תל אביבמחקרי המסלול בבהצטיינות  שניר ותוא

 

 שניאר ובעלת תמנכ"לית ג'וינט ישראל.  היא ד"ר סיגל שלח

מאוניברסיטת תל אביב בחוג ללימודי עבודה בתחום של  ושלישי

שלח היא עמיתה בתכנית מדיניות שוק העבודה הגירה ותעסוקה. 

מינהל בכירה ב בעבר שימשה עמיתת מחקר במרכז טאוב.

הייתה , ותחומיםמגוון המחקר והכלכלה במשרד התמ"ת ב

-יישום תוכניות לשילוב אוכלוסיות בתעסוקה. בוב מעורבת בניהול

לתבת, מיזם התעסוקה של ג'וינט  ד"ר שלחהצטרפה  2007

כניות התעסוקה וישראל וממשלת ישראל וניהלה את פיתוח ת

. כמו כן הנהיגה מעסיקיםבתחום החברה הערבית, עולים וקשרי 

שינויים נרחבים בשירות התעסוקה במגזר הערבי באמצעות 

מונתה  2014-ב. קשרים שפיתחה עם קרנות פילנתרופיות שונות

כמנהלת הראשונה  הארגון.מנכ"לית בתפקיד  מכהנת היא 2018-לסמנכ"לית ג'וינט ישראל, ומ

 תכנון ובעיצוב עתידו של הארגון. לשתף את עמיתיה בד"ר שלח שצמחה מתוך הארגון מקפידה 

 



מדיניות החוקר ראשי וראש תכנית הוא  פרופ' בנימין בנטל

פרופסור אמריטוס לכלכלה ו ,במרכז טאוב בתחום הכלכלה

בעל תואר דוקטור לכלכלה מאוניברסיטת . באוניברסיטת חיפה

אוניברסיטאות בעולם,  בכמההיה פרופסור אורח  בנטלמינסוטה. 

 New Economic Schoolבהן אוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו, 

 Pontifica  במוסקבה, אוניברסיטת הומבולדט בברלין,

Universidad Católic  בפרו ואוניברסיטתTongji .בשנחאי 

כלכלה וצמיחה כלכלית. בשנים -מקרו הםתחומי המחקר שלו 

ר השפעתם של חיכוכים בחקפרופ' בנטל האחרונות מתמקד 

בשוק העבודה, על  בייחודהנובעים מאינפורמציה חלקית, 

 כלכליים.-קרואתהליכים מ

 

 SFIשל  סמנכ"ל המחקר והפיתוח הואעמנואל בוחבוט 

(Social Finance Israel ) ואחראי לפיתוח איגרות חוב

חברתיות המכוונות לקדם פתרונות אפקטיביים לבעיות 

של אחד מחברי הצוות המייסד היה  חברתיות משמעותיות.

של  פיתוחה והנפקתההוביל את ו 2013 הארגון בשנת

בישראל )המכוונת  נההראשואיגרת החוב החברתית 

 גבוהה(. ההשכלה הנשירה מהלצמצום 

את מחלקת המחקר בקרן רש"י,  בוחבוטבעבר ניהל 

היה חוקר שווקים כמותי  כןוקודם להשוויון ברווחה,  המתמקדת בהזדמנויות חינוכיות ובהפחתת אי

-הוא בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בן. Ci המוביל מחקרהוסטטיסטיקאי בכיר במכון 

מרצה לסטטיסטיקה הוא ותואר שני בפסיכוביולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.  בנגבגוריון 

 ולשיטות מחקר במוסדות אקדמיים שונים.

 

אריסון למנהל עסקים  ספרהת דיקן ביהוא פרופ' צבי אקשטיין 

טיומקין לכלכלה ומנהל מכון אהרון במרכז הבינתחומי ובית הספר 

פרופסור )אמריטוס( בביה"ס לכלכלה  ,(IDC) הרצליה

פרופסור אורח במחלקה למימון בבי"ס ובאוניברסיטת תל אביב 

לעמוד בראש מונה  2017-בוורטון שבאוניברסיטת פנסילבניה. 

 .2030 לקראת התעסוקה לקידום תחוםממשלתית הועדה הו

כמשנה לנגיד בנק ישראל. כיהן פרופ' אקשטיין  2011ועד  2006-מ

היה יו"ר ועדות השקעה ודירקטור חיצוני של קופות הגמל של בנק 

בנק מרכנתיל ודירקטור בחברות ציבוריות. כמו כן כיהן כיו"ר ולאומי 

בתחומי התעסוקה. אקשטיין הוא חבר  בעיקר ,יותשל ועדות ממשלתיות בנושאי רפורמות מבנ

מרכז למחקר בועמית מחקר ( AEAובאגודת הכלכלה האמריקנית )( CES) האקונומטריתבחברה 

 ובמכונים נוספים בעולם. (CEPRבוושינגטון ) מדיניות כלכלית

 

 

 

 



הוא הממונה על זרוע העבודה במשרד העבודה,  מוטי אלישע

ם היה סגן בכיר מיו הקודיהחברתיים. בתפקידהרווחה והשירותים 

 משרדים כלכלייםבחטיבת האוצר באגף החשב הכללי במשרד 

הגמלאות  מינהלתמנהל  , וכןוגמלאות תנאי שירותובחטיבת שכר, 

משאבי אנוש במשרד העבודה אגף ומנהל  במשרד האוצר

 והרווחה.

 

בהנדסת תעשייה וניהול  תארים ראשוניםאלישע הוא בעל 

ותארים שניים נהל עסקים מאוניברסיטת אריאל, יכלה ומובכל

בממשל ומדיניות ו בנגב גוריון-מאוניברסיטת בן במינהל עסקים

 ציבורית ובניהול קונפליקטים וגישור מאוניברסיטת תל אביב. 

 

הוא מנהיג קהילתי ויזם חינוכי בקהילה  הרב מנחם בומבך

התיכון זוכה פרס החינוך הדתי "לציון  היה מנהלהחרדית. 

המכינה החרדית באוניברסיטה העברית  ייסד אתברינה", 

ביתר עילית. כיום הוא עיריית אגף הנוער באת וניהל בירושלים 

רשת  –עומד בראש הרשת החינוכית ״נצח״ שאותה ייסד 

הדוגלת בשילוב לימודי קודש וחול בדגש על חינוך ליראת שמיים 

מעשה. כמו כן הוא משמש ההכנה לחיי  , לצדהתורהואהבת 

 הרב בומבךבתפקיד ראש המדרשה החסידית המסונפת לרשת. 

ויז'ניץ ובישיבת מיר, השלים תואר -למד בישיבת אהבת ישראל

ראשון בחינוך במכללת מורשת יעקב ותואר שני במדיניות 

בתחומי חינוך וחברה, ובתפוצות  בישראלציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא מרצה 

 .תרבותי-ותחומי העניין העיקריים שלו הם חינוך, ניהול מערכות חינוך ודיאלוג בין

 

מנהלת התוכנית חוקרת ו היא יחיאנסרין חדאד חאג' 

מנהלת ו ערבים במכון הישראלי לדמוקרטיה-ליחסי יהודים

אוגרפיה יבוגרת תואר שני בחינוך וג בקרן פורטלנד. פרויקט

אוגרפיה חברתית בבית הספר יסטודנטית לתואר שלישי בגו

שלה . עבודת הדוקטור תל אביבלהיסטוריה באוניברסיטת 

של חסמים חברתיים על חוסר מעש השפעה ב עוסקת

 2012בשנת . 22–18צעירות וצעירים ערבים בני בקרב 

הישראלי לדמוקרטיה מכון הצטרפה לצוות החוקרים של ה

פעילה  היאחדאד חאג' יחיא ערבים במכון. -ת התכנית ליחסי יהודיםמשמשת מנהל 2015ומסוף 

ייצוג הולם ולמען ערבים בהשכלה הגבוהה ובשוק העבודה הפועלת למען קידום שילובם של חברתית 

 לשלוש בנות. ואםנשואה  .ם בשירות הציבורי ובתהליכי קבלת החלטותהשל

 

ושילוב  מנכ"לית עמותת פידל לחינוךהיא  סמואל-מיכל אברה

בצפון אתיופיה שנולדה באזור גונדר היא  .חברתי של יוצאי אתיופיה

במסגרת מבצע משה,  לישראלעלתה עם משפחתה  תשעבגיל ו

שבועות ושהייה של שנה  שישהשנמשך  מפרך מסע רגלי בתום

בעלת תואר ראשון ושני בחינוך וייעוץ חינוכי מאוניברסיטת  בסודן.

  .חיפה



שחיבר מנהיגים , בנושאים חברתיים חברה בשולחן עגול במשרד ראש הממשלההיתה  סמואל-אברה

היה לה הכבוד להציג את נושא העלייה והשילוב  2004-מהמגזר הציבורי, הפרטי והמגזר השלישי. ב

 2000לאומי של ארגון "אריות יהודה" בוושינגטון, ובשנת -של הקהילה האתיופית בישראל בכנס הבין

 באורלנדו.  Ecpotבכפר המילניום של ד החוץ לייצג את ישראל להיבחר על ידי משר

מונתה למנכ"לית העמותה. בנוסף  2011ובשנת  2000היא הצטרפה לעמותת פידל בשנת 

למסירותה לקידום הקהילה האתיופית בישראל, מיכל חברת דירקטוריון במרכז הישראלי לחדשנות 

 קורבנות שחוו אלימות בבית. בחינוך, ומתנדבת ב"אישה לאישה" חיפה, בתמיכה ל

 

 


