
 

 

נר-הילה בר קורות חיים |    
 

ם עד היו 2016  

ייעוץ  . עוסקת בסגל-גבריאליד במשר מתכננת ערים ומנהלת פרויקטים 
וכתיבה.  עירונימחקר , תכנון שטחים לצרכי ציבור, ממוחשב מיפויסטטוטורי,   

ניסיון  
 תעסוקתי

2019-2021  

ם  פו יחד עם ד"ר נתי מרוי-בנושא פיתוח מדיניות הקיימות בתל אביבחוקרת 
. בית בשפות העברית והאנגלית ם" ה בסמינר "עולמות עירוניי ועוזרת הורא

 הספר לקיימות, המרכז הבינתחומי בהרצליה. 

 

2016-2015 

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

  –. פרסומים: "יוצרים מקום מדיה-יהול הניונ ו, העברת הרצאות, מקצועיים 
( ו"מדברים על מעורבות הציבור בתכנון" 2015פלייסמייקינג בישראל" )

(2018.)  

 

2016-2015 

חברת צוות שיתוף ציבור ועורכת פרוגרמות לצרכי ציבור ב"דורית פרי ייעוץ  
ארגוני ופיתוח קהילתי". התפקיד כלל ניתוח צרכי ציבור, הכנת סקרי מצב  

וני קיים, כתיבת ניירות עמדה, מחקר, תיעוד קבוצות מיקוד והנגשת מידע תכנ 
לציבור. פרויקטים: תכנית אב שכונת רמב"ם גבעתיים, תכנית אב שכונת  

 תלפיות מזרח ירושלים. 

 

2015-2013 

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

תרגום וכתיבה מדעית, איסוף וניתוח נתונים, ארגון כנסי מחקר בינלאומיים, 
  .ספרות מקצועית 

 

2014 

חבורה. התפקיד כלל ריכוז של  משרת סטודנטית באגף תכנון במשרד הת 
הועדה להפקעת קרקעות, מענה לפניות ציבור, מעקב ובקרה על פרויקטים  

 וניהול חוזים והתקשרויות. 

 



 

 

2015מצטיינת רקטור   
2011-2016טיינת דיקן מצ  

 
2016-2013 

תואר מוסמך במסלול מחקרי בגיאוגרפיה עם התמחות בתכנון ערים,  
האוניברסיטה העברית. עבודת תזה בנושא "פלייסמייקינג בישראל: להבין 

.95התערבויות מבוססות מקום", ציון:   

 

 השכלה

2013-2010 

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

 

  רמה גבוהה  עברית ואנגלית: 
 צרפתית: רמה בינונית

 שפות 

QGIS 
ESRI - ArcPro, ArcMap  desktop, ArcMap online 

InDesign 
Google Suite 

Office Suite 

 תכנות 

  
1202, כנס איגוד המתכננים ם צעירים"מושב "תכנון לילדות וילדי  

0202, בינלאומיוירטואלי , "מדיניות קיימות מקומית"מושב בנושא   ACSP 
2020יפו, -הרצאה בנושא יצירת מקומות, חודש הקיימות של תל אביב  

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

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

 הרצאות 

מגזין עירוני - מגזין הדיגיטלי "שפת רחוב"תורמת לכותבת   

2017-2120 חברת ועד "פורום מתכנני ערים צעירים"  

 
 שונות 

   יוזמת ומנהלת קהילת הפייסבוק למיפוי בקוד פתוח
(QGIS   –פרויקט השו"ת )

 

וד  , פסטיבל בינלאומי לעיד"הליכות ג'יין" בירושלים  שותפה של-מפיקה
2014-5201 'יין ג'ייקובסעירונית לזכרה של גהליכתיות   

 

 

 


