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  :השכלה

  תלמידת מחקר מן המניין לתואר שלישי בהנחיית ד"ר חיים שפירא (נושא     2/12- החל מ

  ההלכה היהודית) . רשילובם של אנשים עם מוגבלות פיזית בחברה לאו המחקר:                        

  תלמידת מחקר במסלול השלמות לתואר שלישי באוניברסיטת בר אילן (ציון עבודה  10/08 - החל מ

  ).94 –שוות ערך לתזה                        

                                              במסלול גישור  LL.M –לימודי תואר שני במשפטים באוניברסיטת בר אילן     2007- 2006

 .(בהצטיינות)                       

  הסמכה לעורכת דין.            6/2006

  . -LL.B לימודי תואר ראשון במשפטים באוניברסיטת בר אילן      2001-2005

  

  מענקים ומלגות:

  מלגות שופף ותייגר לדוקטורנטים מצטיינים במשפט עברי.     2011-2012

  ייגר לדוקטורנטים מצטיינים במשפט עברי.מלגת ת    2010-2011

  

  :ניסיון מקצועי

  מתרגלת פרונטלית ועוזרת הוראה בקורס משפט חוקתי של ד"ר מיטל פינטו     2/12- החל מ

  במרכז האקדמי כרמל.          

  מתרגלת פרונטלית ועוזרת הוראה בקורס סדר דין אזרחי של ד"ר דורון מנשה        3/11-6/11

  במרכז האקדמי כרמל.                       

  מרצה בקורס "חונכות למשפטנים" במרכז האקדמי כרמל.  10/10- החל מ

  מתרגלת פרונטלית ועוזרת הוראה בקורס דיון אזרחי של ד"ר איתי ליפשיץ במרכז      10/10-6/11

  גן.- האקדמי למשפט ועסקים רמת                        

  ונטלית ועוזרת הוראה בקורס דיני ראיות של ד"ר אייל כתבן במרכז מתרגלת פר     10/10-3/11

  גן.- האקדמי למשפט ועסקים רמת                       

  מתרגלת פרונטלית ועוזרת הוראה בקורס משפט מנהלי של ד"ר מיטל פינטו במרכז      10/10-3/11

  האקדמי כרמל.                       

  פרונטלית ועוזרת הוראה בקורס תורת המשפט של ד"ר מיכל אלברשטיין  מתרגלת       3/10-9/10

  אילן.- באוניברסיטת בר                       

  מתרגלת פרונטלית ועוזרת הוראה בקורס דיני ראיות של ד"ר דורון מנשה במרכז  10/09 - החל מ

  גן.- האקדמי למשפט ועסקים רמת                       

  אילן, בקורס מבוא לדיני -עוזרת הוראה של פרופ' אריה רייך באוניברסיטת בר      3/09-7/09

  נזיקין.         



    -גזית בקורס משפט וחברה באוניברסיטת בר-עוזרת הוראה של ד"ר יפעת הולצמן      1/09-7/09

  אילן.                        

  עוזרת הוראה של ד"ר חיים שפירא בקורסים: משפט ושיפוט בתקופת המשנה   8/08 - החל מ

  אילן.-והתלמוד, מבוא למשפט עברי ותורת המשפט באוניברסיטת בר                      

  ומתן וגישור, דרכים  - עוזרת הוראה של ד"ר מיכל אלברשטיין בקורסים: משא  8/08 - החל מ

  ליישוב סכסוכים ומבוא למשפט ישראלי באוניברסיטת  בר אילן. חלופיות                       

  מרצה בנושא: דיני עבודה בקורסים לגמולי השתלמות של מכללת "אפיק".      6/08-9/08

  עוזרת הוראה של ד"ר יובל פלדמן בקורסים: דיני עבודה, סודות מסחריים והסכמי          3/08 - 9/10

  ות באוניברסיטת בר אילן.תחר-אי                       

  שלוש ושות'.- עו"ד במשרד עו"ד חלבי, שטיינברג, בן    11/06-2/07

  עוזרת הוראה של פרופ' צבי זוהר במגוון של קורסים בתחום המשפט העברי      3/06-9/09

  באוניברסיטת בר אילן.                       

  בית הדין האזורי לעבודה בחיפה. במהלך התמחות אצל כב' השופטת עפרה ורבנר ב    2005-2006

  ההתמחות שקדתי רבות על הכנת סקירות וחו"ד משפטיות, בדיקת תקדימים                       

  וניתוח חומר ראיות. צפיתי בדיונים שונים וחיפשתי אסמכתאות משפטיות                      

  רות המשפטית.במאגרי הידע באינטרנט ובספ                      

  מתן יעוץ משפטי לנזקקים במסגרת הקליניקה לסיוע משפטי באוניברסיטת     2003-2004

  אילן במגוון נושאים ותיקים בתחום האזרחי, לרבות תחומי הצרכנות, -בר                      

  ובקשות שונותביטוח לאומי ודיני עבודה. בתוקף תפקידי הכנתי כתבי בית דין                       

  והתכתבתי עם רשויות וגופים ציבוריים.                      

  

  :שרות לאומי

  הדרכה בנושא מורשת, שואה, מסורת, ערכים ותקומה לתלמידי כתות ב' עד י"ב                   2000-2001

  במרכז משמעו"ת בקרית מוצקין.                      

  

  :פעילות חברתית

  חונכות פר"ח. 2001-2004

   חלוקת סלי מזון למשפחות נזקקות בצפון. –התנדבות בעמותת "חסד מציון"  2003- החל מ

 


