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I joined BGU  
because of its strong 

leadership in the areas of 
health policy and public health. 

I wanted to be part of a team that, 
in addition to their commitment to 
a high level of academic education 
and research, is also committed to 
strengthening global health and 
the wellbeing of Israeli society. 

I am excited to be a part 
of the BGU family. 

אוניברסיטת
  בן-גוריון מובילה בתחומי 
מדיניות בריאות ובריאות 

הציבור. רציתי להיות חלק מצוות, 
שבנוסף למחויבות שלו למחקר 
ולחינוך אקדמי ברמה גבוהה, גם 
 מסור לחיזוק הבריאות והרווחה
  של החברה. אני נרגשת להיות 
חלק ממשפחת אוניברסיטת 

בן-גוריון.

My life before BGU:
I grew up and was educated in Canada. I hold an MBA in 
health services management and marketing from McMaster 
University, Canada and a PhD from the Institute of Health 
Policy, Management and Evaluation at the University of 
Toronto. I also completed a postdoc in health policy at 
McMaster University. Prior to coming to BGU, I was a senior 
lecturer at the Jerusalem College of Technology and an 
assistant professor (adjunct) at the University of Toronto. I 
consult internationally with different organizations including 
the World Health Organization. My main areas of research are 
evidence-informed policymaking and addressing the overuse 
of health services.

An Insight from my research:
My primary research interests are knowledge transfer and 
exchange. This means that, although high quality research 
is being conducted in the research camp, and many policy 
debates and deliberations take place in the political camp, 
there is very little communication between the two. 
However, Israel has a special advantage because the existing 
connections between researchers and policymakers make it 
possible to bridge that gap. The special insight here is that 
informal structures can be just as important, if not more 
important, than formal ones. So, never forget to put yourself 
out there to connect with the right people from different 
camps who will hear you and work with your ideas! 

Something that doesn’t appear on my resume:
I love working out at the gym and sometimes go twice a day. 
Besides that, my incredible husband and five fantastic and 
energetic kids keep me pretty busy.

When I grow up: 
While I was born and raised in Canada, and love Canada, I 
always yearned to move to Israel and do interesting work that 
helps people.  So I went into health care management: the 
perfect balance of helping people while not having to go into 
an operating room.
I also want to be a role model for young women, to show them 
that you can have a healthy family life and a career. One does 
not need to be at the expense of the other. It may not be easy, 
but it is possible.

החיים שלי לפני אב"ג: 
גדלתי בקנדה. עשיתי תואר שני בניהול ושיווק שירותי בריאות באוניברסיטת 
מקמסטר בקנדה, ודוקטורט במכון למדיניות, ניהול והערכת בריאות שבאוניברסיטת 
טורונטו. את פוסט-הדוקטורט עשיתי באוניברסיטת מקמסטר בתחום של מדיניות 
בריאות. לפני שהגעתי לאוניברסיטת בן-גוריון עבדתי כמרצה בכירה במרכז 
האקדמי לב )בית הספר הגבוה לטכנולוגיה( בירושלים, וכמרצה באוניברסיטת 
טורונטו. אני מייעצת בארגונים בינלאומיים שונים, ביניהם ארגון הבריאות העולמי. 
תחומי המחקר העיקריים שלי הם קביעת מדיניות מבוססת ראיות ושימוש יתר 

בשירותי בריאות.

תובנה שלי מתחום המחקר שלי:   
תחומי העניין שלי במחקר הם העברת ידע והחלפת ידע. למשל, בעולם המחקר 
מתבצע מחקר באיכות גבוהה, ובעולם הפוליטי מתקיימים דיונים רבים בנושאי 
מדיניות, אך יש מעט מעוד קשר בין השניים. בישראל יש יכולת מיוחדת לגשר 
על הפער הזה בשל הקשרים הקיימים בין חוקרים לבין קובעי המדיניות. התובנה 
שלי היא שמבנה לא-פורמלי יכול להיות חשוב באותה מידה, אם לא יותר, ממבנה 
פורמלי. תמיד מומלץ ליצור קשרים עם אנשים מעולמות שונים, כאלו שישמעו 

אתכם ויעבדו את הרעיונות שלכם!

משהו שלא כתוב ב-CV שלי: 
אני אוהבת להתאמן בחדר כושר ולפעמים מתאמנת פעמיים ביום. חוץ מזה, הבעל 

שלי וחמשת הילדים הנפלאים והאנרגטיים שלי מעסיקים אותי די הרבה...

כשאהיה גדול/ה: 
נולדתי וגדלתי בקנדה ואני אוהבת אותה, אך תמיד היה בי רצון לעלות לישראל 
ולעבוד בה בעבודה מעניינת שתעזור לאנשים. נכנסתי לתחום ניהול שירותי בריאות 

מכיוון שזה האיזון המושלם בין עזרה לאנשים בלי הצורך להיכנס לחדר הניתוח.
הייתי רוצה להוות דוגמה לנשים צעירות ולהראות להן שניתן לשלב קריירה וחיי 
משפחה טובים, ואחד מהם לא צריך לבוא על חשבון האחר. אולי זה לא קל אך 

זה אפשרי.

Cat or dog? 
Neither,  since my parents 
would never visit if we 

had a pet

Winter or summer?
I had enough of winter 
living in Canada; give 

me the summer (and the 
beach) any day of the 

year

Mac or PC
PC because BGU  

doesn’t support Mac
כלב או חתול?

 אף אחד מהם. הורי 
 לעולם לא יבקרו אצלנו אם

 יהיו לנו חיות בבית

חורף או קיץ?
היה לי מספיק מהחורף 

כשגרתי בקנדה. תנו לי קיץ 
)ואת חוף הים( כל השנה

?PC או Mac
 PC בגלל שבאב”ג

  Mac-לא תומכים ב


