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ממשלה במשימות דיפלומטיות התלוותה לשרי החוץ ולראשי לתרגום במפגשי פיסגה בינלאומיים, ו ארה"ב

שונות, ותרגמה בוועידות השלום במדריד, במוסקבה, באנאפוליס ובירושלים. כמו כן, היא מתרגמת במשפטים 
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