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השכלה
תואר שלישי בפקולטה מדעי החיים ,אוניברסיטת תל אביב ,המחלקה לזואולוגיה .נושא:
-3102
"טקסונומיה ואקולוגיה של סרטנים השייכים לאינפרא-סדרה חסילונים (סדרה :מעשירי
רגל)" .מנחה :ד"ר נועה שנקר.
 3112-3103תואר שני בפקולטה מדעי החיים ,אוניברסיטת תל אביב ,המחלקה לזואולוגיה .נושא:
"השפעת גרדיאנט העומק על המעמד של מיני הדגים הזרים בחוף הים תיכוני של ישראל".
מנחה :ד"ר מנחם גורן.
 3112-3112תואר ראשון במדעי הים והסביבה הימית (בהצטיינות) ,מרכז אקדמאי רופין ,מכמורת.
מלגות
מאי  3102מלגת נסיעה של המחלקה לזואולוגיה ע"ש פרופ' לב פישלזון ,לשם השתתפות בכנס הסרטנים
הבינלאומי  ,6102אשר באוניברסיטה הלאומית של סינגפור ,סינגפור.
אפריל  3102מלגת נסיעה של עמותת הסרטנים הבינלאומית ,לשם השתתפות בכנס הסרטנים הבינלאומי
 ,6102אשר באוניברסיטה הלאומית של סינגפור ,סינגפור.
אוגוסט  3102היוזמה לטקסונומיה בישראל ,מלגת נסיעה לחו"ל לצורך השתלמות בתחום הטקסונומיה,
לשם השתתפות בקורס 'בסיס לטקסונומיה' ,אשר במרכז סוון לובן למדעים ימיים בעיר
קריסטינברג ,שבדיה.
נובמבר  3102היוזמה לטקסונומיה בישראל ,מלגת נסיעה לחו"ל לצורך השתלמות בתחום הטקסונומיה,
לשם ביקור מומחה הסרטנים ד"ר סמי דה גרייב ,באוניברסיטת אוקספורד ,מוזיאון לטבע.
יוני  3102היוזמה לטקסונומיה בישראל ,מלגה לדוקטורט בטקסונומיה.
מאי  SYNTHESYS 3102מימון לביקור מומחה הסרטנים ד"ר צ'רלס פרנסן ,מרכז למגוון ביולוגי
 ,Naturalisליידן ,הולנד.
ניסיון תעסוקתי
מדעי הים והסביבה הימית ,מרכז אקדמאי רופין ,מכמורת ,עוזרת הוראה.
3102
קורס :הפלגה אוקיאנוגרפית ,מעבדת פלנקטון.
פברואר  3102רשות הטבע והגנים ,סקר רגולציה בסחר במיני אקווריום מים מלוחים.
אוקטובר  3102השתתפות בקורס 'בסיס לטקסונומיה' ,אשר במרכז סוון לובן למדעים ימיים בעיר
קריסטינברג ,שבדיה.
מרץ  3102רשות הטבע והגנים ,סקר חסילונים ימיים בישראל.
מדעי הים והסביבה הימית ,מרכז אקדמאי רופין ,מכמורת ,עוזרת הוראה.
קורס :הפלגה אוקיאנוגרפית ,מעבדת פלנקטון.
נובמבר  3102רשות הטבע והגנים ,סקר חסילונים של מים מתוקים בישראל.
המוזיאון הזואולוגי ,משכן אוספי הטבע ע"ש שטיינהרדט ,אוניברסיטת תל אביב ,מנהלת
-3103
אוסף הסרטנים.
רשות הטבע והגנים ,סקר דגי מים מתוקים בישראל.
3103
 3101-3100פקולטה מדעי החיים ,אוניברסיטת תל אביב ,עוזרת הוראה.
קורס :מבוא לעולם החי  -מחסרי חוליות לחולייתנים.
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. עוזרת הוראה, אוניברסיטת תל אביב, פקולטה מדעי החיים3112-3101
. היבטי תפקוד השוואתיים-  חסרי חוליות:קורס
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.ביצוע סקרי דגים בנחלי ישראל
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פעילות התנדבותית
אחראית תקשורת ,האגודה למדע שמירת הטבע בישראל.
-3102
שפות
עברית שפת אם ,אנגלית ברמה גבוהה מאוד.
הכשרה מקצועית
עזרה ראשונה ,דייב מאסטר ,תעודת משיט לסירת מנוע וספינה לשייט חופי.
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