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גרייצר מפקדיםעפרה בהכשרת העוסקת צבאיות, למערכות מומחית הינה
הציבורי בשווקים מדיניות, ועיצוב אסטרטגיים-אופרטיביים בתהליכים ומנהלים
בתחומים זרים ולצבאות הביטחון למערכת יועצת כיום ובחו"ל. בארץ והפרטי,
במישור גרייצר דר' פעלה האחרונות בשנים באקדמיה. אותם ומלמדת אלו
החלטות קבלת למוקדי נשים וקידום בישראל הבטחוני השיח לאיזרוח הציבורי
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הקדם-צבאיות המכינות מייסדי על נמנית הישראלית. ובחברה בצה"ל
מדע וקולנוע, באמנות השכלה רכשה צלפים. כקצינת בצה"ל שירתה המעורבות.

 המדינה ולימודי בטחון. נעה תרבותית עם משפחתה 'בין תל אביב לירושלים'. 
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