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 גרומ רמת ר"ד
 
 

  הלכשה

 ב"הרא ,ןגישימ תטיסרבינוא ,םיטפשמל רפסה תיב ,)SJD( םיטפשמב טרוטקוד 2004

 ב"הרא ,ןגישימ תטיסרבינוא ,םיטפשמל רפסה תיב ,)LLM( םיטפשמב ינש ראות 2000

 ,םיטפשמל רפסה תיב .םדאה תויוכז םוחתב תוחמתה ,)LLM( םיטפשמב ינש ראות 1989
American University Washington College of Law, ב"הרא  

 תירבעה הטיסרבינואה םיטפשמל הטלוקפה ,)LLB( םיטפשמב ןושאר ראות 1986
 םילשוריב

 םייונימו הארוה
 םיימדקא

 

2013 - 
2006 - 2009 
1992 - 1998 

 תירבעה הטיסרבינואה םיטפשמל הטלוקפה
 ןיב -ןוכיסב םידלי ,"דליה תויוכז" אשונב רנימס ,החפשמ יניד ,טפשמהו דליה
  .דליה תויוכזל הקינילקה לש תימדקא היחנה )ןהכה רנבא םע( טפשמו היגולוכיספ
 הארוה תימע ,ץוחה ןמ הצרמ
 

 םיטפשמל רפסה תיב להנמל הללכמה ימדקאה לולסמה  - 2005
 םידליו םירוה החפשמ ,יתרבח יונישו טפשמ ,דליה תויוכז אשונב רנימס ,החפשמ יניד
 ינש ראות ( ילארשיה טפשמב םידליו םירוה )החפשמ ידומיל ינש ראות( טפשמב
 )םיטפשמ
 תיארחא ,תימדקא תלהנמ ,זכרמה תדסיימ – הרבחו טפשמל ינילקה זכרמה - הֶּנַׁשְמ
  .)2012 - 2005(.תויטפשמ תוקינילק הרשע תחא לש ןתדובע תייחנה לע
 ) 2015-( ץוחה ןמ הצרמ )2011( הריכב הצרמ )2005( הצרמ
 

 ביבא-לת תטיסרבינוא תילאיצוס הדובעל רפסה תיבו םיטפשמל הטלוקפה 2004 - 2001
 -ןוכיסב םידלי ,םיישיאה החוורה יתורשב תילאיצוסה הדובעה לש םייטפשמ םיטביה
  )ןורש ןד ר"ד םע( ימוחתניב רנימס
 ץוחה ןמ הצרמ
 

 
 םיימשר םייונימו תוירוביצ תודעווב תורבח

 תכרעמו תוחפשמ םוחתב חותיפו רקחמ ,עדיל תוהמ זכרמ - להנמה דעוה תרבח - 2007
 .יקסניול תללכמ ,ךוניחה
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 בורח ןוכמ -תצעיימה הדעוה תרבח    - 2008

 תימואלה הימדקאה ."ךרה ליגב ךוניחה תכרעמ החפשמ ירשק" אשונב הדעוה תרבח 2011 - 2009
 ךוניחב ימושיי רקחמל המזויה ,םיעדמל

 רש יונימ( "רעונל טפשמה תיבב םידלי גוציי" אשונב תירוביצה הדעוה תרבח 2012 - 2009
 )םיטפשמה

 תרש יונימ( "החפשמל טפשמה תיבב םידלי ףותיש" אשונב תירוביצה הדעוה תרבח  2012 - 2006
 )םיטפשמה

 תטפושה תושארב ,טפשמהו דליה םוחתב דוסיה תונורקע תניחבל הדעוה ר"וי תינגס 2004 - 1997
 רש יונמ(  "םידלי גוציי" אשונבו "ותחפשמו דליה" אשונב הנשמה תודעו ר"וי  ,יולטור
 )םיטפשמה

 .להנמ דעו תרבח ,תולבגומ םע םישנא לש םהיתויוכז םודיקל – "תוכזב" ןוגרא 1995 - 1997

 דליה םולשל ם"ואה תרצעל לארשי תחלשמ -תחלשמה תרבחו תיעוצקמה תצעויה  2002

 "תולבגומ םע םישנא תויוכז" אשונב טינש תדעווב הרבח 1991

 יול קחצי כ"ח תושארב ,םידליב תוללעתה אשונב תיראטנמלרפה הדעוול תצעוי  1989

 
 תיתרבח ןיד תכירעב הדובע

 .םיטילקרפ תרשכהל תינכתה תימדקא תלהנמ ,תצעוי ,בורח ןוכמ 2012 - 2007

 .ר"וי תינגס ,טפשמהו דליה םוחתב דוסיה תונורקע תניחבל הדעוה ,םיטפשמה דרשמ 2004 - 1998

 דליה זכרמ" תדסימ תלהנמ ,תיטפשמ תצעוי ,דליה םולשל תימואלה הצעומה 1999 - 1989
  "טפשמהו

 ד"וע ,לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה      1986-1987

 
   םיסרפ

 להנמל הללכמה ,ימדקאה לולסמה ,םיטפשמל רפסה תיב ,תנייטצמ לגס תרבח 2009

 ןידה יכרוע תכשל ,"טפשמב םישנ" ןידה יכרוע תכשל תוא תלכ 2005

 הטלוקפה ,יתקוחה טפשמה םוחתב ןייטצמה דימלתל  "ורטסק ורנומ ןוד" סרפ 1989
 American University,םיטפשמל

 
 
 
 
 


