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 השכלה אקדמאית

 
 אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למשפטים –עד היום -2015

במרכז צבי מיתר  עמיתת מחקר 2019. מאז דוקטורנטית בתחום של דיני אנרגיה ומשאבי טבע
 מרכז אדמונד י. ספרא לאתיקהב ללימודי משפט מתקדמים ועמיתת מחקר

 
 אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטים – 2014-2012

 .97עבודת גמר (תזה) בציון השלמת 
 

  אוניברסיטת הרווארד, בית ספר למשפטים – 2008-2007
 .LL.M)בוגרת תואר שני במשפטים (

 
 הדין-חברה בלשכת עורכיכ מכההס – 2006 יוני

 
 אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטים  – 2005-2001

) בהצטיינות יתרה; מדורגת ראשונה במחזור; נושאת נאום LL.Bבוגרת תואר ראשון במשפטים (.
 הבוגרים.

 
 אוניברסיטת חיפה, החוג לכלכלה  – 2005-2001

 ). BAבוגרת תואר ראשון לכלכלה (
 

 תעסוקתי ואקדמי ניסיון

הקליניקה למשאבי  נהלתמאוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטים,   –2018יוני  - 2011 אוק'
 סביבה ימית, משפט ומדיניות; ראש התכנית לתואר שני לדיני ים ומשאבי סביבה ימית

לניטור ולניתוח המדיניות  ייישומ-אינטרדיסציפלינריכמוקד מחקר הפועלת  הקליניקה הקמת
ם של משאבים ולהתוויית מדיניות אחראית לניהולבתחום משאבי הסביבה הימית הקיימת 

זכיתי בפרס הוקרה פקולטטי עבור "תרומה יוצאת דופן לקהילת הפקולטה  2014באפריל  אלה.
 לפיתוח הקליניקה למשאבי סביבה ימית ולפיתוח תכנית לימודי ים".

 
הטכניון, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, יועצת משפטית   –2015 דצמ' - 2014 מאי

 תכנית ימית לישראל בפרויקט
 ולשימור לפיתוח ומאוזנת כוללת מדיניות לקדם מתן ייעוץ משפטי במסגרת התכנית, שנועדה

 התיכון. ישראל בים מדינת של והכלכליים הטריטוריאליים המים מרחב
 

אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטים, מרכזת קורס מיומנויות  – 2012ספט'  -2009אוק' 
 משפט ומידע

נועד להקנות  ניהול ארגוני ומקצועי של צוות המתרגלים בקורס ואחריות על תכני הקורס, אשר
 לתלמידי שנה א' למשפטים מיומנויות משפט בסיסיות. 

 
 האגודה לצדק חלוקתי, עורכת דין – 2011יולי -2009 'פב

מול רשויות  עילותבניטור וניתוח של מדיניות הקצאת משאבי קרקע וסביבה בישראל. פ עיסוק
 .הופעות בתקשורת, פעילות ציבורית, לובינג והמדינה וגופים ציבוריים

 
 Doing Business, פרויקט , אנליסטיתIFCהבנק העולמי,  – 2009-2008

בתחום  םאינדיקאטורי ניתוח שלבבמחקר ו וקסיע .2009ת בהכנת הדו"ח לשנת והשתתפ
  . במדינות חברת העמים לשעבר התשתיות ודיני עבודה

 
 ארי, אדם פיש ושות', עורכת דין –משרד עורכי דין רחל בן  – 2007 יוני-2006יוני 

יעוץ משפטי לתאגידים  מנהלי, הציבורי ודיני עבודה. ליטיגציה ומתןבתחום המשפט ה התמחות
 .ציבוריים גדולים, מוסדות להשכלה גבוהה, עיריות ועוד

 

mailto:nadiamog@gmail.com


 מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, משרד המשפטים, מתמחה  – 2006מרץ -2005מרץ 
 עבודה שוטפת עם עו"ד דנה בריסקמן. ן.בית המשפט העליוקראת דיונים בכתבי בי דין ל הכנת

 
 אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטים, עוזרת מחקר ומתרגלת – 2005-2003

מתרגלת בקורס מיומנויות  ;' גיא דוידוב בתחום דיני עבודה ומשפט ציבוריפרופ עוזרת מחקר של
 .משפט ומידע וחונכת בקורס מקורות המשפט הישראלי

 
 בייעוץ משפטי מאבק בסחר בנשים, מתנדבת ארגון "אשה לאשה", פרויקט – 2003-2002

 
 מסמכי מדיניותו םאקדמייפרסומים 

" היבטים משפטיים –המחלוקת על תיחום קו הגבול הימי בין ישראל ולבנון נדיה צימרמן " .1
(מרכז חיפה למחקרי מדיניות  148 2017/18הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל 

 )  2018ואסטרטגיה ימית, שאול חורב עורך, 
הערכה נדיה צימרמן "ניהול האזורים הימיים של ישראל  סקירת המצב המשפטי"  .2

(מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית,  188   2016אסטרטגית ימית רבתי לישראל 
 )  2017שאול חורב עורך, 

 לח עיוני משפט "הנפט לחוק 33 סעיף של למקורותיו  הדרך זה לא"נדיה צימרמן ויאיר שגיא  .3
51 )2015 .( 

נדיה צימרמן ויאיר שגיא "התייחסות למתווה להסדרת משק הגז הטבעי  לסוגיית ייצוא הגז"  .4
 ).2015(הוגש למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, יולי 

 מתן בהליך שיקולים סביבתיים של היעדרם עלר  שבחד "הפיל נדיה צימרמן ויאיר שגיא .5
  .)2014( 78) 1(5 אקולוגיה וסביבהבישראל"  בים וגז נפט של ולהפקה לחיפוש רישיונות

 .27, 2.7.2013 הארץ "מוגילבסקי ויאיר שגיא "הכשלון של ועדת צמח-נדיה צימרמן .6

-נדיה מוגילבסקי ויאיר שגיא "הקצאת זכויות הגז הטבעי ככלי להשאת התועלת הכלכלית .7
 ).2012(מרץ  7 מגזין התכנית לכלכה וחברה של מכון ון לירישראל"  חברתית של

נדיה מוגילבסקי, יואב הריס ויאיר שגיא "הערות להנחיות הממונה על ענייני הנפט להגשת  .8
משרד האנרגיה  –בקשות לרישיונות לחיפושי נפט ביבשה" (הוגש לממונה על ענייני הנפט 

 .)2012והמים, יולי 

רת התחרות במשק נדיה מוגילבסקי, יואב הריס ויאיר שגיא "הקצאת זכויות נפט ככלי להגב .9
ולהשאת התועלת הכלכלית והחברתית של ישראל מניצול משאבי הגז הטבעי" (הוגש לוועדה 

 .)2011לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל, דצמבר 
 

 הצגה בכנסים

אוקטובר 
2012 

הכנס השמיני של הארגון 
הישראלי להיסטוריה 

 ומשפט
 ירושלים 

Past and Present Revolutions 
in the Israeli Petroleum 
Market: On the Origins of the 
Petroleum Act of 1952 

נובמבר 
2013 

The 2013 Meeting of 
the American Society 
for Legal History 

 מיאמי, פלורידה
The Responsible American 
Oil Men" and the Israeli 

Petroleum Law of 1952 

 אוקטובר
2013 

לחקר הים  1-כנס חיפה ה
 אוניברסיטת חיפה התיכון

משמעות ריבונות -מים כלכליים
 חלקית

דצמבר 
2013 

האגודה  2013כנס 
הישראלית למשפט 

 וחברה

המרכז האקדמי 
 למשפט ולעסקים

מושב מרכזי: ניהול משאבי הטבע 
 וצדק חלוקתי

אוגוסט 
2014 

US Israel Energy 
Summit 

 אוניברסיטת טוליין,
ניו אורלינס, 

 לואיזיאנה

The Legal Framework of the 
Upstream Petroleum Sector 
in Israel 

פברואר 
2015 

הכנס השנתי של האגודה 
הישראלית למשפט 

 וחברה 
 אוניברסיטת חיפה

בין הפרטי  –חוק הנפט הישראלי 
 לציבורי

 



אפריל 
2015 

יחיד וקולקטיב בארץ 
ישראל: משפט 

 והיסטוריה

אוניברסיטת תל 
 אביב

פט הישראלי הנעל חקיקת חוק 
בראשית ימי המדינה: בשמו של 

 איזה קולקטיב נחקק החוק?

 2015יוני 
יום עיון  הגז הטבעי 
 והחברה הישראלית

 אוניברסיטת חיפה
השפעת פסיקת בית המשפט 
העליון על אסדרתו העתידית של 

 משק הגז הטבעי

 ספטמבר

2015 
של  4-ועידת המשפט ה

 לשכת עורכי הדין
 תל אביב

מושב צהרים: משאבים ציבוריים 
על פרשת הגז,  –בידיים פרטיות 

קרקעות חוף הים וחלוקת כספי 
 הציבור.

נובמבר 
2015 

Batsheva de 
Rothschild Seminar 

 ניר עציון
The Israeli Maritime Zones 
Bill – Who is responsible for 
marine spatial planning 

נובמבר 
2017 

9th Annual David 
Berg Foundation 
Institute International 
Conference & Joint 
Kick-off Workshop 
with the Max Planck 
Institute for European 
Legal History 

 

אוניברסיטת תל 
 אביב

Texas Style Legislation in the 
Holy Land: On the Drafting 
of the Israeli Petroleum Act 
of 1952 
 

-4th Annual TAU Law 2018יוני 
SPLS Workshop 

SciencesPo Law 
School 

 פריז

Equality and Allocation of 
Petroleum Rights in Israel 

 2019יוני 
יום עיון של כתב העת 
עיוני משפט בנושא   "עזה 
 במשפט"

אוניברסיטת תל 
 אביב

 שבמדף המשאבים לניהול הזכות
(יו"ר  עזה חופי למול היבשתי

 פאנל)
 
 

   שונות

 ). 2000-1999שירות צבאי מלא ביחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין ( •

עברית ורוסית ברמת שפת אם. אנגלית ברמה גבוהה מאוד. ערבית ופרסית ברמה שפות:  •
 בסיסית.

 


