הנדון :קורות חיים
הריני להתכבד ולהציג מועמדותי להנהלת מרצ
אציג עצמי בקצרה ,בוגר משפטים בקריה האקדמית  ,קריית אונו ,תואר שני משפטים
באוניברסיטת בר אילן ,דוקטורט באוניברסיטת BABES- BOLYAL CLUJ- NAPOCA
ברומניה ( נושא הדוקטורט -הביטים סוציולוגים ומשפטיים בהעסקת אנשים מוגבלים בשכלם
בישראל) .

קורות חיים – יריב וינצר
שם :יריב וינצר
שנת לידה1959 :
מצב משפחתי :נשוי  4 +ילדים
כתובת :רחוב יהלום  121שערי תקוה
טלפון  03 – 9363742 :נייד052 - 3232223 :
דואר אלקטרוני : yariv_v@netvision.net.il
השכלה:
 : 2013 - 2010לימודי תואר שלישי  -סוציולוגיה בהיבט משפטי רומניה
 : 2013 - 2009תואר שני  ,LLMבר אילן
 : 2004 - 2001לימודי משפטים  ,הקריה האקדמית קריית אונו
 :השתלמות שוק הביטוח לונדון
2002
 : 1996 - 1997המכללה למנהל קורס סוכני נדל"ן
 :השתלמות שוק הביטוח שוויץ וגרמניה
1995
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 : 1994 – 1993שוק ההון מגמת ניהול השקעות פיננסיות בישראל
 : 1985 - 1984מכון לביטוח
ניסיון תעסוקתי:
2013
2006

2005 – 1981

מרצה במקומות תעסוקה בנושא חשיבה מחוץ לפרדיגמה התמודדות כהזדמנות
עו"ד המתמחה נזיקין פלילי ואזרחי .בעלים של משרד עוה"ד וינצר בכפר
קאסם משרד פלילי ואזרחי
סוכן ביטוח ,בעלים ויו"ר קבוצת הביטוח "בית הביטוח"" ,ישיר שומרון"" ,ישיר
שפלה".

מגשר
גישור ביטוח ,גישור עסקי
ניסיון חיים
ניסיון חיים עשיר מאד בפעילויות ציבוריות ,חברתיות ,ניסיון עשיר מאד בביטוח –כסוכן
ביטוח וכחתם ביטוח ,כמו כן פעיל בפעילות ציבורית ענפה – חבר מועצת הביטוח  ,יו"ר
עמותות ,נבחר ציבור ופעילויות מרובות למען הקהילה.
שירות צבאי:
 : 1981 - 1978חיל רפואה ,חובש בכיר
שפות:
עברית ,אנגלית
פעולות למען הקהילה
 2009לשכת עוה"ד – ועדת שירות בתי הסוהר ,מבקר רשמי שירות בתי הסוהר-משרד הבט"פ
 2012דירקטור מטעם צה"ל מנהלת מגורים צה"ל
 2010- 2007דירקטור מטעם המדינה נמל תל אביב
" 2001נשיא" עמותת "גיבורים קטנים" -עמותה לקירוב הילד והאדם
החריג לאדם הרגיל .מייסד העמותהhttp://www.giborimktanim.com .
- 2002

חבר בית הדין לשכת סוכני הביטוח

מאמן ומנחה סדנאות לחיים
2000
 2001 – 2000יו"ר עמותת הספורט שערי תקוה
 1991 - 1990יו"ר הנהלת ספורט הכדורסל נוער בית"ר תל אביב
 1987 - 1982מ.ד.א
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בכבוד רב,
ד"ר יריב וינצר ,עו"ד

