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 ופרסיםמענקי מחקר מלגות 

 מקורית בזכויות אדם ועשייה חברתית לכתיבה  – כתיבההלעידוד  פרס הלפרין זוכת – 2018ינואר 

 העבריתהאוניברסיטה  גת נשיאמלזוכת  –היום  – 2017

 , הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העבריתמלגאית חשין ית,דוקטורנט –היום  – 2017

 מצטיינת דיקן הפקולטה למשפטים בשנה"ל תשס"ז ותשס"ח. – 2008 – 2006

 זוכת פרס ע"ש השופט טבי מילר לתלמידים מצטיינים בתכנית המשולבת. – 2008 – 2007

 

 יםהרצאות ופרסומ

 :בהליכי שיפוט

  זרקור לפער שבין חוק הבטחת הכנסה לבין מציאות חייהן של נשים בחברה הבדואית" –"על הנייר  

  בעבודה:

"Different people, different bundle – examining the idea of ownership through the 

owner point of view" 

  :הרצאות
 קהילתיות -שפט הרווחה מול רשתות התמיכה המשפחתיותמ –כנס משפט וחברה  – 2018ינואר 

  הכנסה מנכס –חזקות הכנסה בחוק הבטחת הכנסה  – כנס משפט וחברה – 2017ינואר 

  /omhttps://sociallawyering.wordpress.cבעלת וכותבת הבלוג "צדק הוא מוצר צריכה בסיסי": 

 

 תעסוקה 

 האוניברסיטה העברית. רכזת התכנית המשולבת ללימודי עבודה סוציאלית ומשפטים,  – היום-2017

 . האוניברסיטה העבריתבוגר,  יועצת – היום-2017

 . אוניברסיטה העבריתה הפקולטה למשפטים (תיאוריה ומחקר למוסמך),, מתרגלת – היום-2017

עורכת דין אחראית תחום ביטוח לאומי; . טית של עמותת "ידיד"עו"ד במחלקה המשפ - 2017 – 2012

קהילתית במרכזי אשדוד, רהט, קריית מלאכי, קריית גת, סחנין, חיפה, וחצור הגלילית; מקימת 

 .  כלכליות של אוכלוסיות מיעוטות הזדמנויות-מועדון המשפטניות לקידום זכויות חברתיות

 .ימנסיה הרצליהגתיכון מורה למשפטים ב - 2017 – 2016

 של ד"ר ריבי וויל, במרכז הבינתחומי בהרצליה. מתרגלת בקורס דיני חוקה  - 2016 – 2015

של ד"ר אורי בן אוליאל במכללה האקדמית למשפט  מתרגלת בקורס דיני חוזים – 2015 – 2013

 ועסקים ברמת גן. 

בראשות השופט טירקל,  31.05.10בוועדה לחקר האירוע הימי מיום  עוזרת משפטית – 2012 - 2011

 בעניין המנגנונים לחקירת האשמות בדבר פשעי מלחמה במערכת הביטחון. 

  .התמחות בלשכת נשיאת בית המשפט העליון דורית ביניש – 2011 - 2010

 עוזרת מחקר לפרופ' קרמניצר במכון הישראלי לדמוקרטיה. - 2010 – 2008

 אריה במרכז הבינתחומי בהרצליה.-של פרופ' גור מתרגלת בקורס דיני עונשין - 2010

   ).ICTR( התמחות בבית הדין הבינלאומי לרצח העם ברואנדה - 10/2009 - 06/2009

 בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. "חוקים"העת -חברת מערכת בכתב - 2009 – 2008



 השכלה

יברסיטה העברית בירושלים, במשפטים בהצטיינות באונללא תזה : תואר מוסמך 2010 – 2008

 91.5ובינלאומי. ציון:  במסלול התמחות משפט ציבורי

בהצטיינות באוניברסיטה העברית בירושלים, בתכנית המשולבת משפטים תואר בוגר ב :2010 – 2006

 91: ציוןאנתרופולוגיה. -סוציולוגיהעם תואר בוגר ב

   במתמטיקה, אנגלית, ביולוגיה ולימודי א"י. : תיכון הראל, מבשרת ציון. בגרות מורחבת2000 - 1997

 פעילות חברתית

פרוייקט של ו ;למבוגריםלימוד עברית  –"סולמות" פרויקט של במרכז "ברירה" : רכזת 2010 – 2008

 אימוץ משפחות במרכז הקליטה לעולי אתיופיה במבשרת ציון. 

פטית לסיוע בארגוני זכויות במסגרת הקליניקה המש, במועצה לשלום הילד התנדבות: 2009 - 2008

 . ולאחר מכן המשך התנדבות לבקשת המועצה אדם

: ייצוג בני נוער ועבודה במרכז קהילתי בשכונת עיר גנים בירושלים במסגרת הקליניקה 2007-2008

 המשפטית לייצוג בני נוער. 

 . התנדבות בעמותת על"ם במסגרת פרוייקט "מאמנים לחיים" :2007 - 2007

 . התנדבות בבתי יתומים בקניה ומוזמביק :2006 - 2005

לאחר מכן , כמדריכה צעירה, הדרכה בתנועת הנוער חוגי סיירות ע"ש אורי מיימון :2005 - 1998

 .  במקביל לשירות הצבאימאוחר יותר במסגרת שנת שירות, ו

 שירות צבאי 

נתונים וגיבוש תמונת ניתוח  שמהותהעבודה  -קצינת מחקר בחטיבת המחקר של אמ"ן  :2005 - 2002

בודת כפופים, תפקוד אחריות לתכנים רגישים, ניהול עמודיעין אסטרטגית לקברניטים. התפקיד כלל 

בתור תפקיד  כקצינת מחשובתפקוד והתמודדות עם דרישות מקבילות רבות. במקביל, תחת לחץ 

 . נוסף

 קורס קציני מודיעין.   :2003 - 2002

. הקורס מקנה ידע צבאי במסגרת חמ"ן שחקים (אולפן מחקר מיוחד) קורס מחקר טרום :2002 - 2001

 . מודיעיני רחב, וכן ידע בתחום יחב"ל, אסלאם ומזה"ת, תורת המשחקים וקבלת החלטות

 שפות

 . דיבור, קריאה וכתיבה ברמת שפת אם :עברית

 . ברמת שפת אםוכתיבה דיבור, קריאה  :אנגלית


