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פרטים אישיים

ארץ לידה  :צרפת
שנת עליה 1985 :

ניסיון
גרינפיס ישראל  ,ארגון סביבה בינלאומי

 - 2011ואילך

 - 2014ואילך  :מנהלת מחלקת התוכניות והאונליין
ניהול צוות ותקציב מחלקת התוכניות והאונליין ,קביעת יעדים מקומיים בהתאמה לדרישות והיעדים הבינלאומיים.
הכולל ניהול ישיר של  5משרות מפתח בארגון :מנהל המחקר וקשרי הממשל ,מנהל הדוברות והיח״צ ,מנהל תחום
הדיגיטל ,רכזת הפעולות ואחראית המתנדבים .הובלה של המחלקה על ידי קביעת סדרי עדיפויות ,גיוס ופיתוח מקצועי של
אנשי הצוות ,קביעת אסטרטגיה וטקטיקה שנתית של כל פעולות גרינפיס ישראל החל מעבודת הרגולציה ,קשרים מול
עמדות מפתח בכנסת ,שיתופי פעולה עם עמותות וארגונים שונים ,ראיונות לתקשורת ,התקשרויות משפטיות עם גופים
עסקיים ,קונספטים לקמפיינים ,איפיון דפיי נחיתה ושפות עיצוביות באונליין ועד להפקה וגיוס המתנדבים לפעולות השונות.
הישגים שלקחתי בהם חלק:

אודות
עצמי
י

< סגירת התחנות הפחמיות הישנות של חדרה .1-4
< הסרת החסמים הבירוקטיים כגון רישום במס הכנסה ,ארנונה וכו׳ על התקנת פאנלים סולאריים
בבתים פרטיים.
< התחייבות עיריית תל אביב והום סנטר שלא להשתמש בעץ האיפאה המגיע מיער האמזונס.
< התחייבות פומבית של שר התחבורה ישראל כץ להגדיל את כמות הנת״צ המתוכננת.
< הגדלת עמוד הפייסבוק ל  150אלף עוקבים ,עם רשימת תפוצה של  140אלף איש.
< קיום דיאלוג ישיר עם שר האנרגיה יובל שטייניץ ,בנוגע לגז.


 : 2014 -2011מנהלת קמפיין


ניהול קמפיין מיחזור ,קמפיין רעלים ,וקמפיין מזון מהונדס גנטית הכולל :מחקר ,הגדרת יעדים ומטרות הקמפיין  ,כתיבת
תכנים ותכנית פעולה להשגתם ,קשרי ממשל ועבודה מול רשויות  ,ייצוג תקשורתי באמצעי המדייה השונים.




אחד הדברים שהכי מאתגרים
אותי הוא להשפיע על תודעה
של אנשים ואני חשה התרוממות
רוח כאשר אני באמת מצליחה
לעשות זאת לטובת האנושות,
החברה וכדור הארץ .בעיניי,
יצירתיות היא מפתח להשפעה
ושינוי .הכלים היצרתיים החזקים
חשיבה
הם
ברשותי
שיש
עיצוב
כתיבה,
אסטרטגית,
וצילום .לאורך כל הקריירה שלי
אני מקפידה להבין לעומק
תפיסות של אנשים במטרה
להעביר מורכביות בצורה חזקה
מעניינת ,אך בעיקר מעוררת
מחשבה.
נפלה בחלקי הזכות לשלב
של
עבודה
שלי
בקריירה
יצירתיות תוך כדי ניהול וכל זאת
עבור מטרות ערכיות .אני
משתמשת בקראייטיב לצורך
מכירה של רעיונות ויצירת
שתאפשר
ויזואלית
בולטות
במדיות
מקסמלית
חשיפה
השונות .לטעימה מן העבודות
שלי הן בתחום המסחרי והן
בעמותת גרינפיס לחצו כאן.

2011 -2008

פרסום ברוקנר /נטע  /יער  ,קופירייטרית

יצירת פרסומות לטלוויזיה ,רדיו ,עיתון ואינטרנט עבור תקציבים כגון:
פיג'ו , Dell ,יקבי רמת הגולן ,קרליין ,ד"ר גב ,Dior ,מילר פעילים בית השקעות ועוד.

2008 - 2007

פרסום יהושוע , TBWA /קופירייטרית

יצירת פרסומות לטלוויזיה ,רדיו ,מודעות באינטרנט עבור תקציבים כגון :דיסקונט משכנתאות ,תכלית בית השקעות,
מקדונלדס ,איחוד ישיר ,מכבידנט ,רשת מלונות פתאל ,תאגיד המיחזור ועוד.

2006 -2004

רכזת גיוס משאבים ,גרינפיס ישראל

ניהול צוותים של מעל  20איש האחראים על גיוס תומכים לארגון ,דרך פעילות שטח וטלמרקטינג .החל משלב
הגיוס ,ההכשרה ועד לניהול השוטף והעמידה ביעדיי הגיוס.

פעילת שיווק במטה הבחירות לראשות עירית
ירושלים  ,ניר ברקת

2003

השכלה
2006 -2005

אוניברסיטה עברית ,

לימודים לתואר שני מדע המדינה

2005 -2002

אוניברסיטה עברית ,

תואר ראשון במדע המדינה והיסטוריה

2005

, ACC

שפות
עברית ,צרפתית ,אנגלית

לימודיי קופירייטינג אצל תרצה גרנות

מחשבים
פוטושופ ,אופיסWIX ,

צבא
מדריכת כושר קרבי

תחביבים
כתיבה ,צילום ,מחול

המלצות ימסרו ע״פ דרישה

מייל iferyael@gmail.com :

טל 052-3842775 :

