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 : השכלה

 נשיא תמלגאי) אילן-בר אוניברסיטת, במסלול ישיר במשפטים( Ph.D) שלישי תואר: 2012 – 2005
 (מצטיינים לדוקטורנטים יברסיטהאונה

 : בנושא דוקטורט
 הדדיות בביצוע חיובים חוזיים בהליכי חדלות פירעון

 :מנחים
 סיטת בר אילן. , אוניברופרופ' דוד האן , האוניברסיטה העבריתפרופ' אסף חמדני

 .הסמכה כעורכת דין :2005יוני 

 . בהצטיינותהתואר  סיום. ג"ר, אילן-בר אוניברסיטת, במשפטים( .LL.B) ראשון תואר: 2000-2004
 

 :מקצועי ניסיון
 

 הקריה האקדמית אונו )תפקיד נוכחי( ,בית הספר למשפטים )חברת סגל פנים(,  בכירה מרצה: /1410-החל מ

 " לתואר ראשון. אגידיםמרצה בקורס "דיני ת •

 מרצה בקורס "דיני קניין" לתואר ראשון.  •

 מרצה בקורס "אכיפת חיובים וחדלות פירעון" לתואר ראשון.  •

 מרצה בקורס "פירוקים והבראות" לתואר שני.  •
 

 חברת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )תפקיד נוכחי(: 3/18-החל מ

 יו"ר ועדת מחקר  •

 ת טלוויזיה חברת ועד •

 רדיו ת ועד חברת •
 

 אגודה שיתופית קרית נטפים )תפקיד נוכחי(יו"ר : 18/9-החל מ

פיקוח על מנכ"ל ת מדיניות, גיבוש תקציב, קביע מנהל. אחריות על: ועדויו"ר  ראש הישוב  •
, ממשקים עם המועצה האזורית ועם משרדי ממשלה בהתאם ות העובדיםשוב ועל צוהי

 .רשלנד
 

 המרכזית לפיתוח השומרון בע"מ )תפקיד נוכחי(דירקטורית, החברה : 1/21-החל מ
 

 מינוי נוכחי( ) נבון על שם יצחק שרת התרבותפרס  ים של הנאמנ בועדחברה : /20181-החל מ
 

 )תפקיד נוכחי(  ר("עפיה )עאבולמכון חברת ועד מנהל, : 5/2018-החל מ
 

 נוכחי( קידפת) קדמית אונוהקריה האחרדיים, ים הית, הקמפוסמנהלת אקדמ: 2019/11-החל מ
 

 אלכא -יסודה של ג'וינט תית של מבחרת הדירקטורים החברחברה בנ: 2020/8-החל מ
 

 , המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מרצה מן החוץ, בית הספר למשפטים:   2018-2016

 מרצה בקורס "דיני קניין" לתואר ראשון.  •

 שון.)מועבר בשפה האנגלית( לתואר רא ”Corporate Bankruptcy“מרצה בקורס  •
 

 ל, אוניברסיטת אריאניהול מערכות בריאותץ, המחלקה למרצה מן החו: 2019-2016

 צה בקורס "דיני עסקים" לתואר ראשון.רמ •
 

 , אוניברסיטת אריאללכלכלה ומנהל עסקיםמרצה מן החוץ, המחלקה : 8/16-10/15
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 .מרצה בקורס "דיני עסקים" לתואר ראשון •
 

 ם, האוניברסיטה העברית למשפטי הפקולטה, מן החוץ מרצה :10/15-3/15

 מרצה בקורס "בטוחות מסחריות" לתואר ראשון ושני.  •
  

 Lexidaleחוקרת בחברת המחקר : 4/15-13/9

. בכלל זה כתיבה, חיפוש Lexidaleכפרילאנסרית בחברת המחקר והייעוץ  מבצעת מחקרים •
 וד.מקורות מתאימים לשאלת המחקר וע

ואיכות הסביבה,   אים שונים, בין היתר: רגולציה המחקרים מתמקדים במשפט משווה בנוש •
 ת.ולכן נערכים רובם ככולם בשפה האנגלי

 
   וניברסיטה העבריתדוקטורט בפקולטה למשפטים, הא-פוסט :2013 - 2012

 כתיבת מאמרים. •

 בכנסים ובסמינרים בשפה האנגלית והעברית.  מחקרייהצגת  •
 

  אתר המשפטי "נבו"עורכת תוכן ב :1320 - 2010

 ם הופעתם באתר.ועריכת הלכות פסקי דין לשי צומי •

 מיסים, הוצאה לפועל.  תחומי העיסוק: דיני ניירות ערך, דיני •
 

 ית הספר למשפטים, אוניברסיטת פנסילבניה חוקרת אורחת, ב: 2009 - 2008

 וביל בתחומו. כתיבת מאמר בשפה האנגלית. המחקר התפרסם בכתב עת אמריקאי מ •

 האנגלית.הצגת המחקר בכנסים בשפה  •

 
 כתב העת "מחקרי משפט", אוניברסיטת בר אילןעורכת  :12/2008 – /200610

 ם.ומעמדי עובדי כתב העת, ובכלל זה חברי מערכת, עורכים לשונייםל צוות הוני •

  רמה אקדמית גבוההעריכה והבאה לפרסום של שש חוברות מכתב העת. החוברות הופקו ב •
 דה בזמנים.  ביותר, ותוך עמי

 דמיתה באקדמיה הישראלית המשפטית. בודת המערכת ושיפור תסטי של עייעול דר •
 

 ת ייעוץ וחקיקה )משפט אזרחי(, משרד המשפטים במחלק התמחות: 2004-5200

 עץ המשפטי לממשלה )משפט אזרחי(. עבודה תחת המשנה ליו •

 ים ציבוריים שונים.כתיבת חוות דעת ומתן ייעוץ למשרדי ממשלה ולגופ •

 ות הכנסת.ן היתר במסגרת ועדעבודה חקיקתית, בי •
 

 
 : פרסים ומלגות

 ניברסיטה העברית. מרצה מצטיינת, הפקולטה למשפטים, האו

הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה  דוקטורט על שם ליידי דייוויס ומכון סאקר, -מלגת פוסט

 העברית.

2015: 

2012-2013 : 

 

  : 2005-2009 טים מצטיינים.מלגת הנשיא לדוקטורנ

  :2002 נות )שנה ב'(. ול לסטודנטיות מצטייריימונד פמלגה ע"ש 

 .לסטודנטים מצטיינים נשיא אוניברסיטת בר אילןפרס 

 

2001: 
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 : פרסומים
   :בבמות ישראליותפרסומים 

ז   משפט ועסקיםפירעון: תיאוריה ויישום במשפט הישראלי" -"התניה חוזית על דיני חדלות •

331-389 (2007 .) 

החל" • המשפטי  פירמ  ההסדר  הידעל  בחוק  שליטה  על  ות  והשפעתו  ההון  ריכוזיות  שוק 

 ( 2017) 55-105 מחקרי משפט" יםראשוניאים מימצוהמשק הישראליים: 

)עם ד"ר דב  (  2018)   823-865מז    משפטים   עת לאחד"  –"המחלקה הכלכלית וחדלות פירעון   •

 סולומון(.

 . (2019)  259-294ספר דנציגר  דלות פירעון"ין לחיוב בהליכי ח קנילות בין "טשטוש הגבו •

ושומרון • ביהודה  חברות  ושו"  "דיני  ביהודה  המסחרי  )עתיד   222-288  מרוןהמשפט 

 (.2020 ,להתפרסם, בעריכת חגי ויניצקי

העסקית  תכל" • החברה  רחמיםהרהורים    –ית  יוסי  של  ספרו  תא"  בעקבות  גידים  אחריות 

 (. 2020)  1-8 כו המשפט" פי ציבור העובדים"כל

 

 :תבי עת זריםפרסומים בכ

• Non-Recourse, No Down Payment and the Mortgage Meltdown: Lesson from 

Undercapitalization, 16 FORDHAM JOURNAL OF CORPORATE & FINANCIAL LAW 529-

571 (2011) (with Dr. Dov Solomon)  

• Redefining Possessory Liens in Bankruptcy: Property, Contract and what it All 

Means, 11 DEPAUL BUSINESS & COMMERCIAL LAW JOURNAL 75-113 (2013). 

• Exploring the Standard of Review of Transactions with Controlling Shareholders 

after In re MFW Shareholders Litigation (Decided May 29th, 2013), 7 JOURNAL OF 

BUSINESS, ENTREPRENEURSHIP & THE LAW 447-466 (with Dr. Miriam Bitton) 

(2014).   

• Game of Thrones: Corporate Law and Bankruptcy Law in the Arena of Directors’ 

Liability, 27 COLUM. J. EUR. L. (forthcoming, 2021) (with Dr. Dov Solomon). 

 

 : יטותלא שפ  בבמותפרסומים 

לבחינת הסדרי ח"ואיתמר מורד  אודליה מינס   • ועדת אנדורן  מגזין אחד "  בישראלוב  דו"ח 

 (. 2015אר )ינו םהע

יחדיו?"   • שניים  הילכו  התאגיד:  אחריות  ללא  בתאגיד  שוחד  "עבירות  מינס    דיומא אודליה 

 (. 2020)נובמבר 
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 : פרסומים בהכנה

 פירעון ושיקום כלכלי חדלות בחוק כירת פעילותו העסקיתשיקום התאגיד דרך מ •

• Corporate Law in the Judea & Samaria, or: How Politics and Economics 

(don’t) Work Together 

 

 : פרסומים כעורכת

,  1-, כד3-ג: כעורכת כרכים.  לןת בר איאוניברסיט,  ולטה למשפטים, הפק"מחקרי משפטכתב העת " •

 .1-כו, 3-כה, 1-, כה2-כד

 

 : דות אקדמיים בחו"לביקורים במוס

 יורק, ארה"ב. -אלית", ניוסמינר מתקדם של קרן תקווה בנושא: "כלכלה ישר  :2014

 ן, אנגליה. לונדו ,ATLAS, London School of Economicsבוגרת תוכנית הקיץ של   :2009

 ב. אורחת, בית הספר למשפטים של אוניברסיטת פנסילבניה, ארה" וקרתח : 2008-2009

 

 : סיםהשתתפות בכנ

 , מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה, המכללה למנהל.וריט רגולטבמבהקורונה  :וןיום עי :2021

 הודה ושומרון", אוניברסיטת אריאל. י כנס "מחקרי :2018

אביב,   הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל גל חמש שנים להקמת המחלקהכנס לר :2016

 . בריתהפקולטה למשפטים, האוניברסיטה הע

 אגודה הישראלית למשפט וכלכלה, המרכז הבינתחומי, ישראל.של ה 11-הכנס ה  :2012

, וושינגטון,  Georgetownוחברה, אוניברסיטת  יןשל האגודה למשפט, קני 2-הכנס ה  : 2011

 "ב.ארה

 , טורונטו, קנדה. Osgood’s Hall Law Schoolלמידי מחקר,  הכנס השנתי לת  :2009

 

 : יםהשתתפות בסמינר

 חמים, הקריה האקדמית אונו.סי ריבה לד"ר יומג :2020

 שפט, הוד השרון. ערי מדע וממכללת ש"המשפט ביהודה ושומרון", מציגה בסמינר  :2019

 מרכז האקדמי למשפט ועסקים.מגיבה לד"ר יעד רותם, ה :2013

 העברית., האוניברסיטה בסמינר לדוקטורנטים ועמיתי מחקר, הפקולטה למשפטיםמציגה  :2012

 

 :וקים נוספיםעיס

   ברת הוועדה הממשלתית לבחינת קרנות הקולנוע, משרד התרבות והספורט.ח - 2017-2018 •

 ווה. בסמינרים לסטודנטים מצטיינים של קרן תק מרצה - 2014-חל מה •

 ינים של המכללה למדינאות.ים מצטילסטודנט מרצה בסמינר - 2016 •
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 :מחקרתחומי 

 רה  דיני קניין ,ציה כלכליתרגול, ירעוןדיני חדלות פ, תחברודיני 
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