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, תורגם  , ידיעות ספרים2014משוררת, חוקרת ועורכת ספרי מחקר ושירה. ספר שיריה 'ניסויים בחשמל' יצא 

. מאמרים בכתבי עת 'מכאן', מאזניים ועוד. מרצה באו"פ, בן גוריון, אונ' ת"א, ספיר ועוד. חברת  לכמה שפות

ב.א פילוסופיה אונ' .  (10(, 'מאזניים' )16(, המכון לדמוקרטיה )17): 'מכאן', בן גוריון, 'אודות' מערכת בכתבי עת 

 דוקטורנטית גם בבן גוריון וגם באונ' ת"א. (, 10(, מ.א. ספרות, אונ' ת"א )05ת"א )
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WLT( World Literature Today למועמדות בפרס (pushcart prize       .לספרות יפה בקטגוריית שירת עולם 
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 , האוניברסיטה הפתוחה.  המרחב

 .   ו"פ, האתולדות הספרות העברית "הספרות העברית בין שתי מלחמות העולם", בתוך:  -  2013
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   ., מירב אלוש לברון, עם עובד בדפוס לנגד עיניים מזרחיות עריכת הספר   -  2016

 בדפוס.   . , יהודה ג'אד נאמן ,עם עובדקולנוע צל: מאמרים על קולנוע ישראלי   עריכת הספר -  2014

 , יעל מונק, האוניברסיטה הפתוחה .  גולים בגבולםעריכת הספר  -  2010

 , נורית גרץ, עם עובד. הספר זכה בפרס ברנר לספרות יפה.  על דעת עצמועריכת הספר  -  2008

  

  פעילות ציבורית 

 למען נשים בישראל" מטעם מלגת אברט לצדק חברתי.    –דוברת תנועת "אחותי  - 2010-2006

     


