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 עד היום – 2015אפריל טים,                                                                                        דיקנית הסטודנ

 המרכז הבינתחומי הרצליה
 
 

 2015אפריל  – 2013פברואר חברת כנסת ישראל, מפלגת יש עתיד                                                       
 עדה לפניות הציבוריו"ר הוו

 
 2013יוני  -2005יוני                               אוניברסיטה בעם, מייסדת וחברת הועדה המייעצת  "וזמתי

 , ואוניברסיטת בן גוריוןאוניברסיטת תל אביב
 

 הלפתוח את שערי המבקשתומקורית ייחודית אוניברסיטה בעם" היא יוזמה התוכנית "
 גישתן ללימודים אקדמיים היא מוגבלת.ר שא בפני אוכלוסיות מוחלשות אות בישראלאוניברסיט

וכים לקרדיט לתואר ראשון הזהמרצים בתוכנית "אוניברסיטה בעם" הם סטודנטים מן המניין 
 ללא תשלום.שונים מציעה קורסי מבוא אוניברסיטאיים בתחומים  תוכניתאקדמי עבור עבודתם, וה

גייסתי את  ,באוניברסיטת תל אביב ואות פיתחתיהפעילות, מודל את  גיבשתיכיוזמת התוכנית 
ובניתי את המערך  בקורסים השונים תוכניות הלימודרכבתי את המימונו, הכספים הדרושים ל

הנחיה האקדמית של כיום אני אחראית לפעילותה השוטפת, ל. האופרטיבי של התוכנית
 2010-2011. בשנת הלימודים כניתפיתוח ויחסי הציבור של התוהגיוס הכספים, הסטודנטים, ל

הקמתי את הסניף השני של התוכנית באוניברסיטת בן גוריון ואני עומדת גם בראשו. תקציב 
 60-עובדים המרכזים את פעילותם של כ 20-מיליון שקלים בשנה והיא מעסיקה כ 3-התוכנית הוא כ

 תלמידים.        1500-מרצים וכ-סטודנטים
 

   2013יוני  -2005יוני                                                  י בפקולטה למשפטיםמרצה, חברת הסגל הקלינ
 אוניברסיטת תל אביב

 
במסגרת תפקידי כמנחה האקדמית של התוכנית "אוניברסיטה בעם", אני מרצה בקורס האקדמי  

ת בפקולטה המלווה את עבודת הסטודנטים בתוכנית. הקורס הינו חלק מהתוכניות הקליניו
תכני למשפטים אך לוקחים בו חלק סטודנטים לרפואה, מנהל עסקים, פסיכולוגיה ותקשורת. 

ובעיקר פילוסופיה  ,הקורס נושקים לסוגיות המעשיות המלוות את הסטודנטים בעבודתם בתוכנית
בחינה סוציולוגית של תהליכים חברתיים ותיאוריות החינוך הביקורתי ובמיוחד של החינוך 

  וחינוכיים בישראל.
 
             2001יולי  -1997ספטמבר                                                         ויושבת ראש, מרכז "ברירה" ייסדתמ

 הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית
 

רת ראשון מסוגו בישראל. במסגל היהמרכז "ברירה" למעורבות חברתית של סטודנטים למשפטים 
סטודנטים מתנדבים בתחומים שונים כגון מתן סיוע משפטי חינם לנזקקים,  מאותהמרכז פועלים 

 העברת סדנאות חינוכיות לנוער במצוקה, קידום זכויות נשים וסיוע לנשים בשכונות מוחלשות.
כמנהלת המרכז יזמתי את כל פעילויותיו, גייסתי את הסטודנטים המתנדבים, יצרתי שיתופי פעולה 

ים. כמו כן גייסתי כספים עבור פעילות נטם גופי רווחה ועמותות שונות וליוויתי את פעילות הסטודע
  הרחבת הפעילות והטמעתה באוניברסיטה העברית.המרכז ועסקתי ב

 
 2001יולי  -1998ספטמבר      הוגה ומייסדת תוכנית "משפט רחוב"                                                    



 הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית
 

מיוחדת המיועדת לשיקום נוער עבריין באמצעות חינוך  התוכנית "משפט רחוב" היא תוכנית
ה והצלחתי של ניגורתכני הלימוד והמבנה האמייסדת התוכנית פיתחתי את ו כהוגהוהעצמה. 

לחוק הנוער )שפיטה, ענישה  (6)26דרך סעיף שיפוט הנוער בישראל  כחלק בלתי נפרד מהליך לשלבה
 במסגרת וכקורס אקדמי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת העברית. 1971ודרכי טיפול(, תשל"א 

קורס שנתי במשפטים המועבר על ידי עבור נשלחים נערים ונערות, בצו של שופט נוער, ל התוכנית
רבה של התוכנית ים לקרדיט אקדמי עבור עבודת ההוראה. הצלחתה הכהזוסטודנטים למשפטים 

 שבלונדון. LSEכמודל שיקומו הובילה להפעלתה באוניברסיטת תל אביב וכן באוניברסיטת 
 

                                 2000יולי  -1999אוקטובר       רכזת השדולה לקידום מעמד הילד, כנסת ישראל                                
 לקידום מעמד הילד ועדהקי, יו"ר העוזרת לחברת הכנסת תמר גוז'נס

 
קידום חקיקה ועשייה בתחום זכויות הילדים. ארגון כנסים וישיבות כנסת בנושאי אלימות עסקתי ב

נגד ילדים, בריאות, חינוך ועוד. במהלך עבודתי ניסחתי הצעות חוק, קידמתי אותם בשלבי החקיקה 
לאומית לזכויות ילדים בקרב חברי השונים וכן עסקתי בהטמעת ה"אני מאמין" של האמנה הבינ

 הכנסת. 
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