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איך הכל התחיל?
אחרי קבלת תואר ראשון במשפטים באוניברסיטת ת"א והתמחות בביהמ"ש 
המחוזי בת"א אצל השופטת נירה לידסקי ז"ל, עברתי ב-2001 בהצלחה את 

מבחני הלשכה ויצאתי לטיול במזרח הרחוק. 
לאחר חזרתי, שלחתי קורות חיים למשרדים המתמחים בפלילי, תחום אליו 
דווקא  עובד  עצמי  את  מצאתי  מאד  ומהר  הגורל  רצה  מילדות.  נמשכתי 
באחד המשרדים המובילים בתחום התעבורה, תחום השונה ממה שייחלתי 
לו אך שהסתבר במהרה כמרתק ומאתגר לא פחות. במשרד, שהיה ממש 
בית חרושת לתעבורה, עבדתי 4 שנים מפרכות אך מהנות ושם למדתי את 
רזי המקצוע. בדיון הראשון שלי זרקה אותי השופטת המחוזית מהאולם כי 
שכחתי להביא גלימה. אחרי שבועיים במשרד מצאתי עצמי טוען בפני נשיא 
העליון דאז השופט אהרן ברק. בשנת 2006 יצאתי לדרך עצמאית ופתחתי 

משרד ואף הוצאתי תואר שני במשפטים.

מה הייחודיות של השירות אותו אתה מעניק?
עם סמארטפון בכיס, אני יכול לבצע את עבודתי המקצועית נאמנה ועדיין 
לתת לכל אחד מלקוחותיי יחס אישי. יש לי זיכרון מעולה, יחסי אנוש טובים 
ויכולת אלתור. אני מודה לגורל שמדי יום ביומו אני עושה משהו שאני מאד 
בצדקת  לשכנע  כדי  בלהט  ולטעון  אדם  מלא  אולם  בפני  להופיע  אוהב: 

לקוחותיי או לחקור בחקירה נגדית צולבת עדי תביעה.

קצת עליי
אני חובב מוזיקה מושבע, מנגן מילדות על גיטרה. אני מקדיש כל רגע פנוי 
לילדיי ולחיי האישיים כדי לשמור על איזון בריא בין עולמי המקצועי ועולמי 

הפרטי.

סיפור הצלחה שהתגאית בו במיוחד
נוהג במהירות של כ-190 קמ"ש.  ונורמטיבי שנתפס  הגיע אלי בחור צעיר 
הייתה  ולא  המופרזת  המהירות  לנוכח  מאסר  שתדרוש  הודיעה  התביעה 
מוכנה להגיע להסדר שלא יכלול מאסר בפועל. הנאשם וגם משפחתו היו 
את  לנהל  החלטתי  מאסר.  עליו  וייגזר  שיורשע  מהאפשרות  נוראי  בפחד 
התיק ואחרי חקירה צולבת של שני השוטרים שהשתתפו באירוע, לא נותרה 

לשופטת ברירה אלא לזכות את הנאשם מהעבירה החמורה שיוחסה לו. 

האם ניתן לחזות מראש את סיכויי הצלחת התביעה? 
לא ניתן לתת הבטחות רק על סמך כתב אישום. עם זאת, כעורך דין מנוסה, 
לאחר קריאת התיק לעומקו, אני יודע לבנות אסטרטגיה שתביא לתוצאה 

האופטימאלית.

שאיפה לעתיד
ולגדול  שאיפתי במישור המקצועי בשנים שיבואו הנה להמשיך להתבסס 
ועדיין תמיד להופיע בעצמי עבור לקוחותיי ולהמשיך לתת להם את היחס 

האישי והישיר.
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