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 עבודה וניסיון מקצועי

  .ושות', עורכי דין, בוררים ומגשרים גבריאלי ע.שרד מגשר ובורר במ –ואילך  2015

(בעיקר חוזים  יפו. דן בתיקים אזרחיים-אביב- שופט בית המשפט המחוזי בתל – 2015 - 2009

  .ופליליים (בהרכב פשע חמור) ומקרקעין)

יפו. דן בעיקר בתיקים -אביב-רשם ושופט בפועל בבית המשפט המחוזי בתל – 2009 – 2007

  יקי פשיטות רגל.אזרחיים ובת

  בתיקים אזרחיים.יפו. דן -אביב-שופט בית משפט השלום בתל – 2007 – 2005

דן בתיקים  גת.-, ממונה על בית משפט השלום בקריתבמחוז הדרום סגן נשיא – 2005 – 2003

   אזרחיים ופליליים. 

  גת. דן בתיקים אזרחיים ופליליים.-שופט בית משפט השלום בקרית – 2003 – 1998

 1995 -כשכיר; מ 1995 – 1989עורך דין במשרד עורכי הדין סהר, סטוביצקי ושות' ( – 1998 – 1989

  , מקרקעין ותכנון ובניה.משפט מסחרי, נזיקיןכשותף). תחומי עיסוק עיקריים: 

 יפו-אביב- השופטת שרה סירוטה ז"ל בבית המשפט המחוזי בתלכב' התמחות אצל  – 1989 – 1988

  ובמשרד סהר, סטוביצקי ושות'. (תיקים פליליים)

  

  השכלה אקדמית

אביב ולאוניברסיטת -תואר שני במשפט ציבורי, תוכנית משותפת לאוניברסיטת תל – 2014

Northwestern) בהצטיינות, שיקגו, ארה"ב.(  

  

  אביב.-תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל - 1988

  

  השתלמויות

  בודפשט, הונגריה.ב CEUשבתון של חודש באוניברסיטת  – 2014

שבתון של חודשיים באוניברסיטת פירנצה, איטליה, ובמכון "מקס פלנק" למשפט פלילי,  – 2012

  פרייבורג, גרמניה.

השתלמות תעודה בנושא "משפט פלילי, סדר דין פלילי ודיני ראיות", המכון להשתלמות  – 2011

  של לשכת עורכי הדין.

מיוחדות במקרקעין", המכון להשתלמות של לשכת השתלמות תעודה בנושא "עסקאות  – 2011

  עורכי הדין.

אביב, הפקולטה לניהול, -לימודי תעודה בתוכנית "השופט כמנהל", אוניברסיטת תל - 2010

  ביה"ס למוסמכים במינהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי.
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  קורס גישור. –לימודי תעודה  – 2007

  ות שופטים.השתלמויות שוטפות במכון להשתלמ - 2015 – 1998

  

  חברות בגופים ובארגונים מקצועיים

  

  ; חבר בוועדות גישור ובוררות.IBA (International Bar Association) - חבר ב –ואילך  2015

  חבר בנציגות השופטים הארצית. – 2015 - 2005

  חבר הפורום למשפט וחברה (שליד מכללת נתניה). –ואילך  2000

  .AIJA –חבר בארגון הבינלאומי של עורכי הדין הצעירים  – 1998 – 1995

  חבר העמותה למשפט ציבורי. – 1998 – 1989

  חבר לשכת עורכי הדין. – ואילך 2015 ;1998 – 1989

  

  הוראה

בלימודי המוסמך  , משפט מינהלי ויישוב סכסוכיםבמשפט חוקתי יםקורס –ואילך  2004

ביחד עם פרופ'  – 2010אביב (עד -טה למדעי החברה, אוניברסיטת תלבמדיניות ציבורית, הפקול

  זאב סגל ז"ל).

  

קורס בשיטת המשפט הישראלית (קורס לתלמידי תואר ראשון) בפקולטה למדעי  – 2010 – 1988

  אביב (ביחד עם פרופ' זאב סגל ז"ל).-החברה, אוניברסיטת תל

  

ן להשתלמות שופטים, במכון להשתלמות ארגון השתלמויות ומתן הרצאות במכו –ואילך  1998

  עורכי דין ובמכון להשתלמות עוזרים משפטיים.

  

  

  פרסומים

Avi Zamir, Truth v. Justice: Judicial Stay of Criminal Proceedings Due to Principles of 
Justice and Fairness – an Israeli Development to a British Rule, 78(6) The Journal of 

Criminal Law 511 (2014) 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022018314557413?journalCode=clja  
  

ספר , סדר חדש של הגינות משפטית –דר הדין הפלילי הגנה מן הצדק באור חוק ס,  זאב סגל ואבי זמיר
  )2009(  231דיויד וינר על המשפט הפלילי 

http://www.hapraklit.co.il//_Uploads/dbsAttachedFiles/Segal_zamir.pdf   

  

 42מז  על קו התפר בין המשפט הפלילי למשפט הציבורי, הפרקליט –הגנות מן הצדק אב סגל ואבי זמיר, ז
)2004(  
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  שירות צבאי

לוגיסטיקה). שחרור בדרגת - (בית הספר לתחזוקה 6מדריך וקצין הדרכה בבה"ד  – 1984 – 1980

  סגן.

  שירות מילואים בצוות ביקורות ארגון הדרכה. – 1998 – 1984

  שירות מילואים כשופט בבית הדין הצבאי (בדרגת סא"ל). – 2015 – 1998

  


