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 :פירוט קורות חיים וניסיון מקצועי .3

 . , משרד גולדפרב זליגמן ושות'לדיני סביבה וקיימותשותפה וראש המחלקה  2013 מינוארהחל 

 מחלקת דיני סביבה וקיימות במשרד גולדפרב זליגמןעומדת בראש  הח"מ

חלוצה ומומחית בעלת שם בתחום עריכת הדין הסביבתית בישראל.  ונחשבת

מוניטין רב בפיתוח הפרקטיקה  הח"מ, צברה האחרונים העשורים שני במהלך

המקצועית בתחום איכות הסביבה, וכן צברה מומחיות ייחודית בליווי המגזר 

 התעשייתי, המגזר הפיננסי והמגזר העסקי במסגרת סוגיות מורכבות בתחום. 

 הייתה הראשונה להקים מחלקה ייעודית לדיני איכות הסביבה במשרד הח"מ

, והייתה הראשונה בישראל אשר הוענקה 2000, עוד בשנת עורכי דין מסחרי מוביל

 לה שותפות על בסיס המומחיות בתחום איכות הסביבה. 

 בקשר עם סוגיות רגולציהשוטף  משפטי ליווי מעניקה ללקוחותיה הח"מ

)אוויר, מים, ים, קרקע, רעש, ריח, פסולות, חומרים מסוכנים, קרינה,  סביבתית

רישוי עסקים, אנרגיות מתכלות ואנרגיות מתחדשות, תכנון ובניה, בריאות 

ליווי שוטף לחברות בכל הנוגע לסוגיות שעניינן ובכלל זה מעניקה , הציבור ועוד(

ניהול סביבתיות קיימות ושינוי אקלים; הטמעת מדיניות סביבתית, מערכות 

ופרויקטים רחבי היקף של אכיפה פנימית והתנהגות מניעתית; ייעוץ למוסדות 

ליווי חברות ממשלתיות בעלות  פיננסיים בנושא ניהול סיכונים סביבתיים;

חברות  ליוויקטים של בניה; יליווי פרוליווי חברות בטחוניות;  תשתית לאומית;

קאות מסחריות רחבות היקף בעלות בעלות טכנולוגיות סביבתיות; ליווי עס

היבטים סביבתיים וביצוע בדיקות נאותות; ליטיגציה בנושאים פליליים, 

"מ הינם החמנהליים ואזרחיים; ועוד. רבים מן הפרויקטים אותם מלווה 

 תקדימיים מבחינת חדשנותם והיקפם.

"מ, על ידי גורמים החמובילה בתחום איכות הסביבה בישראל, מוזמנת  כדמות

ותקינה  לחקיקהממשלתיים, לקחת חלק בהליכי קביעת מדיניות וליווי יוזמות 
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לשם הסדרתם של נושאים סביבתיים. בנוסף, היא מובילה כנסים מקצועיים, 

קורסים והשתלמויות בעלי מוניטין רב בתחום. לאורך השנים הייתה שותפה 

 לכתיבת ספרות מקצועית רבה בתחום. 

איכות הסביבה זיכתה אותה בהכרה  בתחוםהח"מ  שלהמשמעותית  תרומתה

 כאחת"מ על ידי מגזין 'דה מרקר' החנבחרה  2007ובתהודה ציבורית: בשנת 

 נבחרה 2008 ובשנת; בישראל הסביבה איכות בתחום המובילים האנשים משבעת

ישראל' אחת מהאנשים המשפיעים בתחום איכות הסביבה.  פורבס' מגזין ידי על

כמו כן, מונתה כיועצת מיוחדת לוועדת פרס מפעל חיים לאיכות סביבה לרגל שנת 

 למדינת ישראל. 60 -ה

 '.ושותלוי  יובל' פרופ"ד עוושותפה במשרד  הסביבה איכותמחלקת  ראש 2012 - 2003

 '.ושות שבלתעו"ד  במשרדאיכות הסביבה  מחלקת ראש 2003 - 2000

עורכי דין מסחרי מוביל ולצד  משרד במסגרת, בישראל הראשונה המחלקה הקמת

 .סביבתית ברגולציהמחלקות מתמחות אחרות, המתמחה 

 "ב.ארה, במשפטים שני תואר לימודי 2000 - 1999

 '.ושות שבלתעו"ד  במשרד המסחרית במחלקה דין עורכת 1999 - 1997

 .מסחרית מחלקה', ושות שבלת"ד עובמשרד  התמחות 1997 - 1996

 

 השכלה

1996 

2000 

LL.Bרמות משפט( ., אוניברסיטת תל אביב(. 

LL.Mתוכנית מיוחדת לדיני איכות סביבה ,.,LL.M. International Environmental 

Law( וושינגטון , אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון.)די.סי 

במסגרת לימודי התואר השני זכתה עו"ד רייטר במלגת פולברייט מטעם ממשלת 

ארה"ב ובמלגת לימודים מלאה מטעם אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון. כחלק 

סוכנות האמריקאית להגנה על ה מטהמתוכנית לימודיה עבדה עו"ד רייטר ב

 (.USEPAהסביבה )

  הסמכה

 .בישראל דין עריכת רישיון קבלת 1997
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 שונות מקצועיות פעילויות .4

 )רשימה חלקית(  וסמינרים קורסים 4.1

בית הספר לקיימות, המרכז הבינתחומי,  -לקיימות, סביבה ומשפט קליניקה 4.1.1

 -)ריכוז מקצועי מרינוב' אורי פרופעם  במשותף הנחתה רייטר"ד עו -  הרצליה

ייחודית וראשונה  קליניקה, 2014עו"ד מיטל אברמוביץ אסא(, במהלך שנת 

 בתחום פרקטיות סוגיות לצד אקדמיות סוגיות המשלבת בישראל מסוגה

 .מתקדמות ניהוליות ותפיסות הסביבתי המשפט

מסייעת למכון  רייטרעו"ד  -במסגרת המכון להשתלמות שופטים  השתלמויות 4.1.2

להשתלמות שופטים, ביחד עם כבוד השופטת רחל ברקאי, בארגון השתלמויות 

 לשופטים בנושאים סביבתיים. וימי עיון

 של דין עורכי להשתלמות המכון במסגרת הסביבה איכות בדיני השתלמויות 4.1.3

 מיוחדות השתלמות ותעו"ד רייטר מקיימת תוכני - אביב תל אוניברסיטת

 ןה ההשתלמויות. סביבתיים ויועצים דין לעורכי, הסביבה איכות דיני בנושא

 התוכנית ראש -שור דיויד"ר ד עם יחד רייטר"ד עו של וארגון יוזמה פרי

 . אביב תל באוניברסיטת למשפטים בפקולטה ומשפט לסביבה

הפורום, פרי  - עו"ד רייטר הינה מהיוזמים של פורום מנהלי איכות הסביבה 4.1.4

ובית הספר ללימודי  AVIV AMCGיוזמתם של שותפים נוספים ובניהם 

מקצועית המהווה באוניברסיטת תל אביב, משמש כרשת  פורטרהסביבה ע"ש 

תשתית לשיתופי פעולה בין מנהלי תחום איכות הסביבה בארגונים גדולים 

ובינוניים. במסגרת פעילות הפורום נשלחים עדכוני רגולציה, מתפרסמים 

בהם מתקיימות פעילויות שונות  -מאמרים ונערכים מפגשים של חברי הפורום 

 הקשורות לתחום איכות הסביבה.

הפורום מתכנס כ  - הינה שותפה ויוזמת של פורום מפגשי לקוחות רייטר"ד עו 4.1.5

 בנושא מתמקד מפגש כל. , בשיתוף פעולה עם גורמים שוניםפעמים בשנה 5-4 –

הרצאות מטעם  באמצעותומקיים בו דיון מעמיק,  הסביבה בתחום אקטואלי

 מהארץ ומחו"ל העוסקים בתחום.  מרצים

  .2050 סביבה כנס יסדיהינה ממי רייטר"ד עו 4.1.6

 והרצאות פרסומים 4.2

הלכות ופסיקה בהליכים במשותף של קובץ דיני איכות הסביבה: " מחברת 4.2.1

חברה לספרי משפט בע"מ.  -", בהוצאת בורסי אזרחיים, מנהליים ופלילים

, ראשון מסוגו בישראל, הכולל סקירה מקיפה של החקיקה מתעדכןקובץ 
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רחיים, מנהליים ופליליים, בתחום ומאות החלטות ופסקי דין, בהליכים אז

 לרבות החלטות שלא פורסמו;

 .ומקצועיתעסקית -יומית בעיתונות פרסומים של רבות עשרות 4.2.2

 ובפורומים, שונות מקצועיותבמסגרות אקדמאיות ו הרצאות של רבות עשרות 4.2.3

                     .ארגוניים פנים סגורים

           


