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 ת וארגון השתלמויותצאוהר

.  2002מאז שנת   רציפות ב ,עסקים"קורס חובה "דיני ב, בראשון לציון נהלי מרצה למשפט במכללה למ

 דיני חברות.  בהתמקדות בדיני חוזים ו

 ון להשתלמויות שופטים.  במכ לשופטים מרצה ומארגן השתלמויות 

 לשופטים.  לעוזרים משפטיים ארציות ומארגן השתלמויות מרצה 

 צה ומארגן השתלמויות ארציות למתמחים ברשות השופטת.  מר

 . דין-מרצה בהשתלמויות עורכי

 

 עדותווחברות ב

 , ראש ועדת שיפור תנאי הפרישה של השופטים.  הארצית נציגות השופטיםבחבר 

   .ראש ועדה לבחינת ערבונות בערעורים אזרחיים

 . אביב יפו-המשפט המחוזי בתל-בבית עדה לבחינת התייעלות התנהלות תיקים אזרחייםחבר בוו 

 ייעצת לשר המשפטים.ועדת סדר הדין האזרחי המ בוחבר 

 בוועדת השופטים לעניין חוק חדלות פירעון.  חבר 

 רשות השופטת.  ה(, ODRראש ועדה להטמעת יישוב סכסוכים מקוון )

 

 : משפטים חשובים

; פשיטת הרגל  ליטת מוטי זיסרבש של אלביט הדמיהכינוס נכסים אי די בי; קונצרן הסדר הנושים של  

פירוק קבוצת החברות של ענבל אור  ; ןופירוק אשכול החברות של קבוצת פישמ של אליעזר פישמן

"הסדר הנושים של אפריקה  ופשיטת הרגל שלה; פירוק קבוצת חברות יורוקום בשליטת משפחת אלוביץ; 

של חברות הבנייה "צ. לנדאו",   הסדר הנושיםקרדן;  קבוצת רגל של יוסף גרינפלד מפשיטת הישראל"; 

אורבנקורפ הקנדית"; רשת האיפור "אל  " ; "קבוצת קמן""חבס בנייה", , "מליבו ואורתם סהר"

,  סיגל דקל""סליו", " "מיכל נגרין",  האופנה  ות רשת שלוכינוס נכסים הקפאת הליכים  "; 'מקייאג 

חדלות פירעון של  ; ן הבימה"הסדר הנושים של "תיאטרו , "סריגמיש", "דיסקרט". "ספורט ורטהיימר"

"החברה הסקוטית  "רשת וניליה", מזון: "מעדני מיקי", "ד"ר לק", בתחום הרשתות חברות ו

רוביקון"  ו"-" וקלעקרן  " קבוצת חברות ירוק פ. ן רפאל כהן; יצרנית השמן טית בית, המסעד למשקאות"

פירוק   :ספורטרן קובי; ופירוק חברת "אדמה" ופשיטת הרגל של הבעלים אבשליטת אמיר ברמלי; ש

רשת בתי  "מכללת אור יהודה", ים של חינוך: הסדר נוש".  בישראל "הפועל תל אביב" ו"איגוד הג'ודו

"אקסיום", "יורודטייד",   :ואופציות בינריות ת השקעותפירוק חברו"וול סטריט". רשת הספר "הי קיו" ו

; כינוס הנכסים של  "מודו";  "אלווריון" חדלות פירעון של חברות הזנק: ;" "קווי אשראיג'נרל גלוב", "

 ייפמן;  ילת; פשיטת הרגל של אלי ר"עיר המלכים" בא

ביטול מגבלת  מניעת השתלטות עוינת על "סלע קפיטל". ; " בישראל"אובראפליקציית  איסור יישום 

  ראיקוביץהכדורגל ברחבי העיר רמת גן; הסכסוך בין סלקום לגולן תקשורת; השתתפות שוער  38תמ"א 

ד אולמרט נגד  בחירות להסתדרות"; תביעת לשון הרע של אהוקיום ה"; בכדורגל אביבמכבי תל משחקי ב

  ; תביעות ייצוגיות נגד "טבע"."יב"י ויות יוצרים בסרט " משה לדור; הפרת זכ
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