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 בטלר-שירן אלטמן
 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

shiranal@post.tau.ac.il 

 השכלה
 במשפטים תלמידת מחקר לתואר שלישי -6102

 ללימודי משפט מתקדמים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביבמרכז צבי מיתר  

 העבודה:  כותרת“Sovereignty in a Globalized World: Domestic Criminal Law as a 

Test Case”. 

 .בהנחיית פרופ' טליה פישר ופרופ' ליאורה בילסקי 

התוכנית בלימודי דיפלומטיה בהצטיינות יתרה,  ,עם תזה מחקריבמסלול ( M.A)תואר שני  6100-6102

 אביב-אוניברסיטת תל מדע המדינה,החוג ל)יחסים בינלאומיים(, 

  מעולה"(. 32.30 ציון סופי4. בהצטיינות יתרהסיום התואר"( 

 בכל שנות הלימוד לתואר ראשונה במחזור מדורגת. 

 (.2102-2102, 2102-2100) על הישגים יוצאי דופן בלימודים שתי מלגות הצטיינותב היזכי 

  זה:התכותרת “Evolution and Revolution: The Legal Status of the Victim in 

Domestic Criminal Law as an International Norm”.  

 אביב( וד"ר אמיר -זה: פרופ' טליה פישר )הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלהת מנחי
 אביב(.-)הפקולטה למדע המדינה, אוניברסיטת תל לופוביץ

  4האנגליתהתזה נכתבה בשפה  )"מעולה"(. 32ציון התזה. 

 74.69ציון: . (2100בשנת ) במדע המדינה לקראת התואר השני לימודי השלמה כולל. 

 79ציון:  .ללימודי שפות, אוניברסיטת תל אביביחידה ב כולל לימודי צרפתית. 

 ידי לשכת עורכי הדין-דין עלה כעורכת כמהס  6101

 אביב-משפטים, אוניברסיטת תלבהצטיינות, הפקולטה ל (.LL.Bתואר ראשון ) 2611-6113

  97.19. ציון סופי: בהצטיינותסיום התואר. 

  (2119-2119) בשנת תשס"ח קאןדמצטיינת. 

 רמת אביב, תל אביב תיכון "אליאנס" 0331-6116

 .ת יתרהבהצטיינובגרות  מגמות: כימיה, צרפתית, אנגלית. 

  בלימודים ועל שליטה בשפה הצרפתית.יוצאי דופן על הישגים  תעודות הצטיינותקבלת 

 

 הצטיינות ותעודותמלגות 

  ט, מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמיםמלגת מחקר מלאה לדוקטור  6102

 אוניברסיטת תל אביבה, מצטיינת רקטור בהוראה, "רשימת המאה" )סגל זוטר( בשנת תשע" 6102-6102

 מלגת הצטיינות, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב 6106-6102

 מלגת הצטיינות, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב 6100-6106

 מצטיינת דקאן, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב  6111-6112
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 ופעילות אקדמית ניסיון בהוראהאקדמיות, משרות 

 אביב-, הפקולטה למדעי החברה, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תלמרצה 6106-6102

 אביב-, הפקולטה למדעי החברה, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תלומתרגלת עוזרת הוראה  

  העברת שיעוריםהמשרה כללה  "הדרכה בכתיבה אקדמית". קורסב כמרצהלשמש נבחרתי, 
 .ומתן ציונים הקורס בדיקת עבודות דנטים במגוון שיטות מחקר,הסטו והנחיית הדרכת כמו גם

 מבוא ליחסים בינלאומיים  לית בקורספרונט מתרגלתכעוזרת הוראה ונבחרתי לשמש כ"
, ליים, ניסוח עבודות ומבחניםפרונט ם ותרגוליםהעברת שיעורי המשרה כללה ואסטרטגיה".

, לכתיבת עבודת מחקר בסדנת מחקר הסטודנטיםהנחיית , השתתפות בחיבור סילבוס הקורס
 בדיקת עבודות המחקר ומתן ציונים.

 אביב-אוניברסיטת תל ,שנת תשע"הב "רשימת המאה" )סגל זוטר( הוראהמצטיינת רקטור ב. 

  

 גן-, המרכז האקדמי למשפט ועסקים, רמתומתרגלת עוזרת הוראה 6100-2610

 דיני עבודה". יבקורס וכמתרגלת עוזרת הוראהנבחרתי לשמש כ" 

  לפי דרישות המרציםליים ונטהעברת שיעורים פרו קתםמבחנים ועבודות ובדיניסוח. 

 

 אביב-, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלומתרגלת עוזרת הוראה 6113-6101

 תיאוריה, פרקטיקה "המקצוע המשפטי:  בקורס מתרגלתכו עוזרת הוראהנבחרתי לשמש כ
 זיו.אתיקה", פרופ' נטע ו

 

 אביב-חברת מערכת כתב העת "משפט, חברה ותרבות", הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל 6111-6112

 אביב-חברת הקליניקה לזכויות אדם, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל 6111-6112

 ורלדיהזכות ו וךדין במגוון סוגיות בנושא הזכות לחינ-בי-השתתפות בעריכת כתבי. 

  בהנחיית פרופ' נטע זיו. ,בפרשת חפציבה "ידיד בית משפט" בקשה בהליךהשתתפות בניסוח 

  011: העבודה ציון. בסיום הקליניקה בנושא חוק הדיור הציבוריכתיבת עבודת מחקר. 

 .דורגתי ראשונה בכיתה 

 

 אביב-הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל מטעם "חונכות"חונכת בתוכנית ה 6111-6112

  וי כיתת סטודנטים בשנה הראשונה ללימודיהםליים, חניכה וליופרונטהעברת שיעורים. 

  מערכי שיעור, ריכוז, פיתוח והטמעת לכתיבה אקדמיתיקתן, הקניית כלים עבודות ובדניסוח. 

 

 אביב-הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל " מטעםת בתוכנית "החונכות האישיתחונכ 6112-6111

 הכוללת חניכה אישית של סטודנטים מתקשים פעילות התנדבותית . 

  סיוע בהבנת החומר לכתיבת עבודותהחניכה כללה הנחיה וליווי אקדמי שוטף, הקניית כלים ,
 ובלימוד למבחנים.
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 )מלבד עבודתי באוניברסיטת תל אביב( נוסף ניסיון תעסוקתי

 התמחות במשרד עורכי דין יגאל ארנון ושות' 6113-6101

 

  שירות צבאי

 , חיל החינוך והנוערקצינת חינוך, פיתוח והדרכה 6116-6112

 ( קבעשירות סדיר ושנה בשירות , שנתיים בשנות שירות 2שחרור בדרגת סגן). 

  :ים; הדרכה, ליווי וחניכת הפקודיםחייל 5פיקוד ישיר על ניהול משרד החינוך היחידתי. 

 ליות במגוון יחידות בצה"לפרונט אחריות על פיתוח והכנת מערכי שיעור והעברת הרצאות. 

 ועצרות; הפקת ספרי מורשת והנצחה הובלה והפקה של אירועים יחידתיים, טקסים. 

  (2115) 02מידי מפקד בה"ד  תעודת הצטיינות יחידתיתקבלת. 

  (2116די קצין חינוך ונוער ראשי )מי תעודת הצטיינות אוגדתיתקבלת. 

 

 .שליטה מלאה -צרפתית; רמת שפת אםב -אנגלית; שפת אם -עברית שפהכישורי 


