קורות חיים
השכלה והסמכות
מאז  2002עורך דין ,מגשר מוסמך
מאז  2010דוקטור לפילוסופיה  , PhDמנהל עסקים ,אוניברסיטת בן גוריון
עבודת הדוקטורט בנושא :המדינה כמנהלת עסקיה
 1998-2001מוסמך  M.Aמחקרי ,מדע המדינה ,אוניברסיטת תל אביב -
תיזה" :דיאלקטיקה בין דיסיפלינות כאמצעי הסברי להפתעות
		
במדע המדינה"
			
אוניברסיטת תל אביב ,השלמות לתואר מוסמך במדעי הדתות,
מ2014 -
החוג לפילוסופיה
 1995-2001בוגר  ,LLBמשפטים ,המרכז הבינתחומי
 1992-2006בוגר  BAמדע המדינה ,האוניברסיטה העברית
בוגר הסדנא למצטיינים ( ,)1994כולל לימודי יחסים בינלאומיים.
Moscow State University
1993
החוג לכלכלה ופוליטיקה (חילופי סטודנטים).

עריכת דין
החל מ : 2004 -עורך דין עצמאי בתחום דיני עבודה ,בעל משרד עמית גורביץ' ,עו"ד.
קו לעובד .ייצוג תביעות עובדים זרים.
2002-04

הוראה
•עוזר הוראה בקורס לזכויות אדם בישראל ,הפקולטה למשפטים ,אונ' ת"א והמרכז
הבינתחומי ,לשולמית אלוני (.)2000-2006
•מנחה האונ' הפתוחה בקורסים "דיני עבודה"" ,דיני חוזים"" ,משפט העבודה" לתואר
שני" ,שוויון הזדמנויות בעבודה" (החל מ.) 2003 -
•מורה מן החוץ ,אוניברסיטת בן גוריון ,כתיבת והוראת הקורס "דיני עבודה"
(מאז )2011
•אוניברסיטת בן גוריון ,מתרגל בקורסים" :דיני תאגידים"" ,דיני עבודה"" ,משפט
בינלאומי פרטי"" ,תורת המשפט" ( ) 2002-2008
•מתרגל ,המכללה האקדמאית ספיר ,לנשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע,
בקורסים" :דיני עבודה" ,סוגיות משפטיות בחינוך"" ,סוגיות משפטיות לעובדים
סוציאליים"",מבוא למשפט" (החל מ) 2006 -

•מרצה ,מכללת "אחווה" כתיבת והוראת הקורס "דיני עבודה"
•עוזר הוראה ,החוג למדע המדינה ,אונ' תל אביב ,בקורס לפילוסופיה פוליטית
(.)1998

התמחות
2000-02

2000

2000-02
		
1995
		
		
		
,1996-7
1992-3
		
		
		

בית הדין הארצי לעבודה ,מתמחה וטרום מתמחה (שנה וחצי) לסגנית
הנשיא ,השופטת אלישבע ברק.
מחקר משפטי ,ניהול לשכה ,רישום פרוטוקולים ,השתתפות בדיונים,
אחריות לריכוז קדמי המשפט .דיווח על חידושי פסיקה לבטאון לשכת
עורכי הדין.
בית המשפט המחוזי תל אביב ,טרום התמחות ,השופטת סביונה רוטלוי;
סגן הנשיא משה טלגם .מחקר משפטי וריכוז חומר לכתיבת פסק דין.
סיוע משפטי ועבודות ציבוריות
האגודה הישראלית לקרימינולוגיה
עריכת ידיעוני האגודה בכפוף לס' נשיא ביהמ"ש המחוזי בת"א ,השופט
משה טלגם.
דובר האגודה לזכויות האזרח בישראל
ייצוג האגודה בכלי התקשורת הישראלים והזרים .יזום פרסומים בנושא 		
זכויות האדם ,עריכת פרסומי האגודה ,קידום תדמיתה הציבורית
ודיווח על פעילותה.
עוזר לסגן יושב ראש הכנסת ריכוז תת הועדה לביטוח בועדת הכספים של
הכנסת ,יזום הצעות חוק ,שאילתות והצעות לסדר ,כתיבת נאומים,
קשר עם העיתונות .חבר משלחת עוזרים פרלמנטיים ישראלים 			
ופלשתינאים לנורבגיה (.)1996

עתונות
מאז 2005
		
, 1998-9
1995-6
1993-4
		
		

"הפרקליטים" ,בטאון לשכת עורכי הדין במחוז ת"א :בעל טור אישי 		
ומבקר הספרות המשפטית של הבטאון
ידיעות תקשורת" :תל אביב"" ,על השרון" :עורך החדשות.
"העולם הזה" ,עיתון "שישי" :כתב צבאי ,כתב לענייני השטחים.
כולל חשיפת מידע עליו מבוססים עמודים  22-26בדו"ח ועדת שמגר
לבדיקת ארועי הטבח בחברון.

		

		
		

כתיבה כפרי לנס במוספי "הארץ"" ,גלובס" "העיר"" ,כל ירושלים"		 ,
"ירושלים"" - ,במחנה" (בשירות מילואים) בנושאים חברתיים ומדיניים.

עסקים
1997
		
		

יהלומי "טל אור" הונג קונג ,אחראי מחקר ושווק
מגורים בהונג קונג ,פיתוח שווקים באסיה בעיקר בסין ,הונג קונג ,סינגפור,
טיוואן והפיליפינים .הרחבה ותפעול לקוחות החברה ,איתור לקוחות 		
התדיינות עסקית ,חישובים כלכליים ,טיפול אדמיניסטרטיבי ,ייצוג
בתערוכות בינלאומיות .בוגר "המכון ללימודי היהלום" (.)1995

שירות צבאי
" 1988-1991במחנה" ,כתב ועורך החדשות.
תחומי הסיקור :כתב פיקוד מרכז כולל סיקור השטחים ,כתב פיקוד צפון
כולל סיקור דרום לבנון ,כתב לענייני המטכ"ל : 1991 .עורך חלק החדשות
		
הצבאי של העיתון .בשירות המילואים :עורך ,כותב ,בוחן במיוני הקבלה 		
		
ל"במחנה" ולגל"צ.
		

