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  השכלההשכלה
 

 , תל אביב, ישראל אוניברסיטת תל אביב ...-2014
PhD, הפקולטה למשפטים. 

 
 , ירושלים, ישראלפורום קהלת למדיניות 2017-2015

PhDתכנית הדוקטורנטים של הפורום ,. 
 

 , ניו הוון, קונטיקט, ארצות הבריתאוניברסיטת ייל 2012-2011
LLMבית הספר למשפטים ,. 

 
 

2010-2008 
 

2008-2004 
 
 

2008-2004 
 
 

2008-2004 

 , תל אביב, ישראלאוניברסיטת תל אביב
MA :(96, החוג לדיפלומטיה, הפקולטה למדעי החברה )הצטיינות יתרה; ממוצע. 

 
BA :(65במחזור של  1מקום דירוג: ; 95, החוג ללימודי היסטוריה של המזרח התיכון, הפקולטה למדעי הרוח )הצטיינות יתרה; ממוצע. 

 .(2004(; מלגת הצטיינות )2005פרסים: עבודת הסמינריון המצטיינת )

 
LLB :(321במחזור של  3; דירוג: מקום 92, הפקולטה למשפטים )הצטיינות יתרה, ממוצע. 

 .(2008מכוני מקס פלנק בגרמניה ) (. משלחות:2005פרסים: מצטיינת דיקן )

 
 בוגרת תכנית המצטיינים החד תחומית ע"ש לאוטמן

 
 , אן ארבור, מישיגן, ארצות הבריתאוניברסיטת אן ארבור 2006

 (.3.818תכנית חילופי סטודנטים, בית הספר למשפטים )ממוצע: 
 

 השכלה מוקדמת 
 יחידות(. 5)פיזיקה, כימיה, מתמטיקה ואנגלית  113. ממוצע בגרויות 780פסיכומטרי: 

 

 

  ניסיון תעסוקתיניסיון תעסוקתי
 

2015-... 
 
 
 
2012-... 
 
 
 

2015-2014 
 

 ,ירושלים, ישראלהתנועה למען איכות השלטון
 , ייעוץ משפטי, מחקר משפטי וכתיבה משפטית במגוון סוגיות. מתנדבת

 (.2015פרס: אות מתנדבת השנה )

 
 , תל אביב, ישראלהכלכלית של לשכת עורכי הדיןהחברה 
 של "המתמחה". , פרויקט ספרי לימוד לסטודנטים למשפטיםמחברת וחוקרתעורכת, 

 פרסומים )ספרי לימוד(: דיני חוזים, דיני נזיקין, דיני משפחה, דיני קניין, דיני עבודה ומשפט מנהלי.
 

 , תל אביב, ישראלאביב קורסרה, אקדמיה בינלאומית אונליין, אוניברסיטת תל
 , בקורס "צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי" של פרופסור יורם מרגליות.עוזרת מחקר ועוזרת הוראה

 
2012-2011 

 )מספר חודשים(
 , משרד ראש הממשלה, ירושלים, ישראל(31.5.2010ועדת טירקל )לחקר אירועי המשט הימי 

 בדו"ח הוועדה בהתייחס למשפט בינלאומי פומבי. , מחקר משפטי וכתיבה משפטית של פרקיםעוזרת משפטית
 

 עריכת דיןלרישיון הוצאת  2010
 

 בית המשפט העליון  2010-2009
חוקתיות )דוגמת הפרטת בתי  –, מחקר משפטי וכתיבה משפטית בהכרעות משפטיות שונות מתמחה אצל כבוד השופט אדמונד לוי ז"ל
 ; וכן ניהול אדמיניסטרטיבי של דיוני משפט.בסוגיות שונות – הסוהר או חוק האזרחות(, פליליות ואזרחיות

 
2009-2006 

 
2007 

 , תל אביב, ישראלאוניברסיטת תל אביב
 , לסטודנטים במגוון סוגיות משפטיות.מורה פרטית

 , סדרת הרצאות על דיני מכרזים לעובדי מדינה המשתתפים בוועדות מכרזים.מרצה
 

 תל אביב, ישראל, חברת בני משה קרסו בע"מ 2005
 , בלשכתו של עורך דין יוסף בן טוב, היועץ המשפטי הראשי של החברה.עוזרת אישית

 
 , ערבה תיכונה, ישראלמושב צופר 2004-2002

, פיקוח על צוותי , אחראית על מערך החינוך הלא פורמלי של ילדים ונוער ביישוב, לרבות פעילות מטעם תנועת בני המושביםמדריכת נוער
 גרעין והדרכה, הפעלת קבוצות ותחזוק מועדון פעיל.

 
 צבא הגנה לישראל 2001-1999
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 מפקדת )שאינה קצינה( בקורס "חמ"ן תלפיות" )לאחר שירות מלא בבסיס חמ"ן כבוגרת הקורס(.
 

  

  התנדבותהתנדבות

  

 

 עברית )שפת אם(, אנגלית )רמה גבוהה מאוד(, ערבית )רמה בסיסית(. : : שפותשפות

 

קורסרה, למידה ברשת ) קריאה,ו עבר באתר הנשים "סלונה"(-בלוגריתספורט )קיקבוקסינג(, אמנות )קורסי "תמה" של מוזיאון תל אביב לאומנות(, כתיבה ): : תחומי ענייןתחומי עניין

 ועוד כהנה וכהנה.מוזיקה  רדיט(,

  

  

2016-... 
 
 
2015-... 
 

2013-2011 
 
 

2008-2004 
 

 אלף חברים( 350-, מעלה מהפועלת למען הפצת ידע מהימן בשלל תחומים )קבוצת הפייסבוק הגדולה בארץ עובדות לא חשובות
 מנהלת

 
 )כמצוין מעלה( איכות השלטוןמען התנועה ל

 
 , לוד, ישראלתחנת הסגר לכלבים

 מתנדבת, למען רווחתם של כלבים בהסגר.
 

 , תל אביב, ישראלאוניברסיטת תל אביב
 מאמנת ילדים בני העדה האתיופית במסגרת התכנית "נוער שוחר מדע".

 (.2006-2004יושבת ראש הוועדה לעניינים אקדמיים במועצת הסטודנטים של הפקולטה למשפטים )
 

 , תל אביב, ישראלארגון סיוע לנזקקים "לתת" 2005
 מתנדבת בחלוקת מצרכים.

 


