
 

 

נר-הילה ברקורות חיים |   
 

ם היו עד  2016  

, ", המתמחה בתכנון אסטרטגיסגל-מתכננת ערים במשרד "גבריאלי
, ניתוח טוריסטטו ייעוץכולל קיד התפסטטוטורי ובמדיניות תכנון. תכנון 

מערכת מיפוי גיאוגרפית )ממ"ג(, תכנון והצגת נתונים מרחביים ב
ות ר, ניהול פרויקטים, מחקר וייעוץ למקבלי החלטצרכי ציבושטחים ל

ומיות. ות ומקברשויות ממשלתי  

יסיון  נ
תי תעסוק  

2016-2015 

רכזת "הקליניקה האורבנית", מכון מחקר מעשי לעירוניות חברתית 
באוניברסיטה העברית. התפקיד כלל כתיבה, עריכה והפקה של 

צאות, כתיבה ועריכת תכנים לניו מדיה, , העברת הרומים מקצועיים פרס
 –יוצרים מקום "סומים: פרורס אקדמאי. ניהול תקציב ותרגול בק

ו"מדברים על מעורבות הציבור בתכנון" ( 2015" )בישראלפלייסמייקינג 
(2018.)  

 

2016-2015 

רית פרי גרמות לצרכי ציבור ב"דוחברת צוות שיתוף ציבור ועורכת פרו
הכנת ". התפקיד כלל ניתוח צרכי ציבור, ייעוץ ארגוני ופיתוח קהילתי

 , תיעוד קבוצות מיקוד, מחקרסקרי מצב קיים, כתיבת ניירות עמדה
 והנגשת מידע תכנוני לציבור. פרויקטים: תכנית אב שכונת רמב"ם

ח ירושלים. שכונת תלפיות מזרגבעתיים, תכנית אב   

 

2015-2013 

פאור בבית הספר למדיניות ציבורית -עוזרת מחקר של פרופ' דויד לוי
אוניברסיטה העברית. התפקיד כלל השתתפות במחקרים בינלאומיים, ב

כתיבה מדעית, איסוף וניתוח נתונים, ארגון כנסי מחקר בינלאומיים, 
עברית -ליתתרגום ספרות מקצועית אנג  

 

2014 

אגף תכנון במשרד התחבורה. התפקיד כלל ריכוז משרת סטודנטית ב
של הועדה להפקעת קרקעות, מענה לפניות ציבור, מעקב ובקרה על 

 פרויקטים וניהול חוזים והתקשרויות.

 



 

 

2016-2013 

, גיאוגרפיה עם התמחות בתכנון עריםתואר מוסמך במסלול מחקרי ב
העברית. עבודת תזה בנושא "פלייסמייקינג בישראל: האוניברסיטה 

.95, ציון: להבין התערבויות מבוססות מקום"  

 השכלה

2013-2010 

חוגי בתכנית "אמירים" למצטיינים במדעי הרוח ובמדע דו תואר בוגר 
, האוניברסיטה העברית. המדינה  

2015מצטיינת רקטור   
2011-2016ינת דיקן מצטי  

 

  רמה גבוהה אנגלית: עברית ו
רמה בינוניתצרפתית:   

 שפות

תכנות מיפוי גיאוגרפי    QGIS, ARCMAP, ARCPRO ותתכנ  
וד גרפית עימתכנ   Indesign   

2018כנס "תעשו מקום", ירושלים   
RC21 2016י מושב בנושא "תרגום מדיניות", מקסיקו סיט 

 2016ושב "ירושלים של מטה", כנס איגוד המתכננים מ
 2015מושב "העיר היצירתית", ועידת עכו לעירוניות 

צאותרה  

עירים" הפועל לקידום מקצוע התכנון חברת ועד "פורום מתכנני ערים צ
הפקדה של מפגשים בנושא . 2011ברוח ערכי המחאה החברתית 

תכנון ומשבר האקלים.משבר הדיור, תכנון ועוני ו  

 שונות

  ד פתוחנהלת קהילת הפייסבוק למיפוי בקוומ וזמתי
(QGIS   –"ת פרויקט השו)

 

רושלים, פסטיבל הליכות "הליכות ג'יין" בי שותפה של-לשעבר מפיקה
שור לעידוד עירוניות בינלאומי לזכרה של ג'יין ג'ייקובס, הפועל מזה כע

 עירוניות. 
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