
 קורות חיים

 :השכלה

, למשפטים הפקולטה, מתקדמים משפט ללימודי מיתר צבי מרכז, דוקטורט 2012-2014

 .אביב תל אוניברסיטת

 מתקדמים משפט ללימודי מיתר צבי מרכז, בהצטיינות, LLM מוסמך תואר 2009-2012

 .אביב תל אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה

 .אילן בר אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה, בהצטיינות, LLB ראשון תואר 2002-2006

 :ומחקר הוראה ניסיון

 .אילן בר אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה, סגל חבר ואילך  2014

, למשפטים הפקולטה, קניין של ותיאוריות קניין בדיני בקורסים הוראה עוזר 2010-2014

 .אביב תל אוניברסיטת

, למשפטים הספר בית, וחברה ומשפט קניין בדיני בקורסים הוראה עוזר 2009-2014

 .ספיר האקדמית המכללה

, למשפטים הפקולטה, ציבורי ומשפט קניין בדיני בקורסים הוראה עוזר 2003-2011

 .אילן בר אוניברסיטת

 אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה", משפט מחקרי" העת כתב מערכת חבר 2003-2005

 .אילן בר

 :אחר מקצועי ניסיון

 ן"נדל, סכסוכים פתרון בתחום התמחות'. ושות הורוביץ.ש במשרד דין עורך 2006-2011

 .ובניה ותכנון

 :ופרסים מלגות

 אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה, מתקדמים ללימודים מיתר במרכז עמית 2011-2013

 .אביב תל

 האדם זכויות" התכנית במסגרת, לדמוקרטיה הישראלי במכון צעיר חוקר 2011-2014

 ".והיהדות

 תכנית) אביב תל אוניברסיטת, הרוח למדעי מינרבה במרכז צעיר חוקר 2011-2014

 "(.יחד חיים"

 .אילן בר אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה, הדיקאן רשימת 2005,2006
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 אילן -בר  –הצהרת נגישות 

 אמצעי נגישות:

  לעיוורים הטקסטים כוללים כותרות לטובת קריאה נוחה ואפקטיבית יותר

 .הנעזרים בטכנולוגיות קוראות מסך

  הגופנים הם מסוגsans serif .ובניגודיות המאפשרת קריאה נוחה יותר 

 מאחורי כל תמונה וטבלה מופיע תיאור טקסטואלי, המוקרא לגולשים 

 .שנעזרים בתוכנת הקראה

  הקישורים במסמך בעלי שמות משמעותיים, מודגשים בצבע ובקו תחתון

 במעבר עכבר.

ונמצא נגיש לאנשים עם  ענבר נגישותמ הראל חייט המסמך נבדק על ידי יועץ הנגישות

 Web Content Accessibilityמוגבלויות על פי הנחיות הנגישות המקובלות בעולם: 

 Guidelines 2.0  ברמהAA. 

מוגבלויות שונות להפוך כל מסמך  ואנשים עםאמצעים אלו מסייעים לעיוורים, לקויי ראיה 

 –ה לכתב ברייל לנגיש באמצעות תוכנות הקראה וטכנולוגיות מסייעות ואף מאפשרים המר

אם נתקלתם בבעיה במסמך אנא הפנו את תשומת ליבינו ויחד נאפשר לכולם להנות 

 מהתכנים ברמה שווה.

 מקבוצת א.ת ענבר בע"מ -ענבר נגישות 

  153-35224052פקס:  03-6481575פ"ת. טלפון:  10122ת.ד 

 nadav@inbargroup.co.il דוא"ל:

 

mailto:harel@chait.info
mailto:harel@chait.info
http://inbargroup.co.il/
http://inbargroup.co.il/
http://www.w3.org/WAI/guid-tech.html
http://www.w3.org/WAI/guid-tech.html
http://www.w3.org/WAI/guid-tech.html
mailto:nadav@inbargroup.co.il

