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 ורות חיים:ק

 
 6-סבא לאורי , רוני ונילי . -לשרונה , ואב ל 1975-, נשוי מ 1950יליד ירושלים, 

 נכדים
 

 שרות צבאי:
 
 סרן  –, דרגה   1990- 1971,  מילואים   1968-1971  -סדיר 

קורסים ותפקידים בשרות סדיר וקבע:  לוחם  בצנחנים, אולפן לערבית, קורס 
עלת סואץ, ע' קמב"ץ  ממשל רצועת עזה, מ"מ מושל קציני חי"ר , מפקד מוצב בת

 מחנות המרכז.
קורסים ותפקידים בשרות מילואים:  קורס מפקדי פלוגות שריון, מפקד פלוגת 

 אויר.  -סיור במלחמת יום הכיפורים, מפקד פלוגת חרמ"ש, קצין קישור קרקע
 

 השכלה:
 

 מגמה מזרחנית -בוגר בי"ס תיכון קוגל בחולון -1967
תואר בוגר -האוניברסיטה העברית, ירושלים הפקולטה למשפטים – 1975

  .LLB -במשפטים 
חסר קורס בחירה )  –היסטוריה של המזרח התיכון  –אוניברסיטת ת"א   -1998

 תואר  לאחר תואר(אחד לקראת " 
ת, היסטוריה של המזה"   M.A-ר שניאתו -אוניברסיטת ת"א  2008-2007
  בהצטיינות

 
 

 הסמכות:
 

 לשכת עורכי הדין בישראל   -1976
 יורק, ובבתי המשפט הפדרליים  בארה"ב -הסמכה לעריכת דין במדינת ניו  -1978

 
 עבודה:

 
 .אצל כב' השופט מ' שלגי , ירושלים –התמחות  -1975
  .אצל עו"ד זאב וייל , ירושלים –התמחות   - 1976

  .ביורק ארה"-, ניוHAHN-HESSENמשרד  -עו"ד שכיר -1979-1977
 ושות'פורת -יקס אדליסט בןצדוק,  ברזל, שטר משרד -עו"ד שכיר  1980- 1979
 .עו"ד עצמאי  היום   -1980

 
 ספרים 

  
 יומנם של דרי הרחוב   -"האלפיון התחתון"  -1997
 (iskit.co.il-twww.hisardu"הישרדות עיסקית"  מהדורה ראשונה   ) – 1998
 פני החברה בישראל   -תמונת מראה -"דבל פרקינג"  -2000
 www.tlamim.org.il  -תוכנית להתחדשות מקיפה –"תוכנית תלמים"  – 2003
 "הישרדות עיסקית "מהדורה שניה , מורחבת ומעודכנת   -2003
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 פרסומים משפטיים

 
 טבלת "דין קדימה לפירעון ולמימוש זכויות   -1990
  גלובס  -כללי זהירות מפני נוכלים בנדל"ן  -1998
 www.tlamim.org.ilהצעה לרפורמה במערכת המשפט  -2000
 כללי זהירות לעורך דין זהיר -"כסת"ח" – 2002
 www.tlamim.org.ilחוק חדלות פרעון   –הצעת חוק  -2003

 
 

 חברות במוסדותהתנדבות ו
 
 היום(-1990מייסד ,יו"ר ומנכ"ל עמותת לשובע ) -

 (        2003 -1995 לשכת עורכי הדין)-חבר בית הדין המשמעתי הארצי 
 ( 2002יו"ר הועדה הציבורית לבחינת שכר הבכירים באגודה למען החייל )-
 (2002-2006חבר הנהלת המועצה הלאומית להתנדבות ) -
 (2003יפו  )–חבר ועדת ההגוי האסטרטגית של עיריית ת"א -
 המכללה האקדמית להנדסה בת"א" -חבר בחבר הנאמנים של "אפקה -
 חבר הועדה לקביעת קוד אתי לעמותת מזון . -
  החברתית של עמותה לקדום המורשת  –חבר ועד מנהל ומזכיר "ארץ הצבי  -

 אריה לובה אליאב

 
 הוקרה

 
 .מגן שר העבודה והרווחה למתנדבים מצטיינים -1991
 .אות הנשיא למתנדב -1995
 הרצל-טכס יום העצמאות בהר–הדלקת משואה  -2001
 .לשכת עורכי הדין-אות  יקיר המקצוע  -2002
 .מגן שר הקליטה למתנדבים מצטיינים -2003
זהר, -בעריכת פרופ' מיכאל ברספר ת וגבורה, אנשי מופ 100-אחד מ– 2007

 בהוצאת משרד הביטחון
 לניהול ציבורי תקין ולצדק חברתי ומשפטי  –אות אומץ   - 2007
 ועד מחוז ת"א של לשכת עורכי הדין -אות הוקרה  – 2013
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