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במסגרת תפקידי כמדריכת קשר הדרכתי ואימנתי טירונים, קצינים ואנשי מילואים. בנוסף, 
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תיים. בשנה ההתנדבות בארגון ידידים, השתתפתי בתכנית סל"ע וחנכתי נערה בסיכון במשך שנ

 חניכות.  15-חונכות ו 15השלישית מוניתי לרכזת התכנית והייתי אחראית על 

במסגרת ההתנדבות התלוויתי פעם בשבוע בשעות הלילה  –: התנדבות בעמותת "עלם" 2016

לצוות "כתובת רחוב" למפגשים משמעותיים עם נערים ונערות בפארקים ובמקומות שונים ברחבי 

 העיר אשדוד. 
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