
  קורות חיים–ד מאיר מוצא "עו
 

 כשהתחום העיקרי הינו תחום  QUEENS COLLEGE -ד מוצא ב" רכש עוB.A-את לימודי ה
וכן נבחר לסטודנט מצטיין בתחום , 1993ינות לימודים אלו בשנת ימאיר סיים בכבוד ובהצט. המשפט

 .לימודי זה
 .ם בהצטיינות יתרהואף אותם סיי,  רכש את לימודי המשפטים"TOURU"ברסיטת יבאונ
ח חלק נכבד כשהוא מייצג את המוסד האקדמי בו למד בכבוד רב במשפטים דמיים אשר קד מוצא ל"עו

כושר ביטויו והשגיו . יורק-נערכו כתחרות בין האוניברסיטאות המשפטיות האחרות ברחבי מדינת ניו
 .ד מצטיין בעתיד" עו יכולתו להיותהפגינו אתו, עידו בעד עצמם עוד באותה תקופהבתחרות זו ה
ש "וכן בביהמ, ש העליון"לתרום בביהמ, ריםחד מוצא מבין אלפי סטודנטים א"נבחר עו, את התמחותו

 .SUFFOLK COUNTY מחוז ובNASSAU מחוזהמחוזי ב
רזי וכל בתי המשפט הפדראליים 'ג-מדינת ניו, יורק-ד מאיר מוצא מוסמך לייצג לקוחות הן במדינת ניו"עו

 .התחום הפלילי והאזרחיעל כל נושאי 
 

 :נסיון
 
 בין השנים NASSAU מחוז סטודנטים לעבוד במשרד התובע המחוזי ב10,000ד מוצא נבחר מבין "עו

. כתובע מחוזי,  הלא היא הקטגוריה,  תקופה אשר הקנתה לו נסיון להתמחות בצד התביעה-1997-1999
רות גניבה וכלה בעבירות רציניות יותר החל מעבי, במסגרת התמחותו זו ניהל לא מעט תיקים פליליים

 .בחומרתן
 NASSAUחוז ייצג בכבוד רב את משרד התובע המחוזי של מנבחר לייצג וכאמור ד מוצא "עו 
 .על כל פרטיו) נהיגה בשכרות( DWIנושא כל נטל חלק בהן בהשתלמויות שלמות ב
הקים , כאמור לעיל, לאחר שצבר נסיון עשיר ונרחב שצבר במשרד התובע המחוזי, 1999בשנת  

 : ד מוצא את משרדו הפרטי"עו
"MEIR MOZA – ATTORNEY AT LAW" . משרדו מתמחה בייצוג וניהול

עבירות חמורות , עבירות מזעריות, עבירות צווארון כחול, עבירות צווארון לבן, תיקים פליליים
 .רות פדראליותמעשי אלימות ואונס וכן עבי, נסיון להריגה, ועבירות חמורות מאוד כגון רצח

תחום , תחום הליטיגציהב, תביעות אזרחיותד מוצא מתמחה אף ב"משרדו של עו, כמו כן 
 .נושאי שכירות בין שוכר ומשכיר וכן עבירות תנועה, הגירה, המשפחה

ד מוצא בשיתוף "ועי "תיקים משפטיים מתחומי משפט נוספים ניתנים אף הם לייצוג משפטי ע 
 .עם עוזריו המשפטיים

ובעברו נרשמו , ד מוצא קיים מוניטין מוצלח ומצויין בתחום הייצוג הפלילי"ו של עולמשרד 
עבירות , עבירות מין, נסיון לרצח, הצלחות רבות בייצוג הגנתי בתחום זה הכולל עבירות סמים

 שמירה מוחלטת וךייצוג זרים למיניהם ת, מקרי שוד וגניבה חמורים, עבירות קונספירציה, אונס
של כספים  עבירות זיוף, מקרים של אחזקה ונשיאה של נשק בדרך לא חוקית, הםעל  זכויותי

 . התחום הפלילי–וכל העבירות הפליליות הנוגדות את החוק בתחום רחב זה ומרמה 
-יורק ובמחוז לונג-התנסה בהופעות בבתי משפט בכל חמשת מחוזות מדינת ניו, ד מאיר מוצא"עו 

ושגרת עבודתו מבוססת על הופעות ,  בבתי המשפט הפדראליים,רזי וכמו כן'ג-מדינת ניו, איילנד
 .במתכונת יום יומית בבתי משפט במחוזות אלו

ומשרדו זמין לשירות הלקוחות אף בתחום , ד מוצא הינו נוטריון"מתוקף מעמדו המשפטי עו 
 . הנוטריוני

 
 

 :ד מוצא"מקרים לדוגמא בעלי חשיבות במסגרת עבודתו של עו
 

 .יקת תיק פלילי שבמרכזו עמד סעיף אישום רצח בקווינסמוחלט ומחשחרור  



 .שחרור ומחיקת תיק פלילי שעמד נגד סוכן פדראלי שעיקרו התעללות בילד 
 .מחיקת תיק שלם וגדול שבמרכזו עמדו עבירות סמים חמורות מאוד נגד משפחה בקווינס 
אחזקת נשק  שהואשם בעבירות של U.N–ד המשתייך לארגון ה במחיקת תיק פלילי נגד עו 

 .באופן לא חוקי
  .  גדולמחיקת תיק פלילי גדול מאוד בעניין גניבות חמורות ומקיפות נגד סוחר תכשיטים 
 .שעמד נגד איש עסקים ובמרכזו עמדו איומים בנשקמחיקת תיק פלילי  
 שהואשם ח"פיננסית בבי' ר מח"ביטול תיק פלילי שבמרכזו עמדו האשמות חמורות מאוד נגד יו 

 .יוף מסמכיםלשווא בז
 .ממנהטן גדול נגד סוחר תכשיטיםחמורות של זיוף מחיקת תיק פלילי שעיקרו היה האשמות  
לאחר ,  הפעוטרשלנות כלפי ילדםהזנחה וביטול תיק פלילי גדול מאוד לזוג הורים שנחשד ב 

המקרה זכה להדים .  קניות בקרבת מקום לרכבםערכושהשאירו אותו ישן במכוניתם בזמן ש
 . רבים הן באמריקה והן באנגליה אך התיק הפלילי כנגד ההורים נמחק כליל

 .עוד הרבה מאוד תיקים פליליים שעיקרן עבירות פליליות אלו ואחרות ונמחקו מרישומם כלא היוו
מ בתיקים "הצלחה בניהול מו, ד מוצא לזכותו מלבד הצלחה בהגנה על לקוחותיו"רושם עו, כמו כן

הן בבתי , תהקטגוריה עיתב וכן מומחיות ומקצוענות בהגעות לעסקאות טיעון עם הפליליים חמורים
 .  הן בעבירות מזעריות וכלה בעבירות חמורות, המשפט הפדראליים והן האזרחיים

 
 :מאמרים שפורסמו בציבור

 
 הצלחתנו לאור NBC-ו BBC, CBSכמו צי הטלוויזיה השונים  בערותקשורתימשרדנו זכה לפרסום 

זכה משרדינו לסיקור נרחב בעיתונות בעקבות תיקים ,  כמו כן.שטופלו על ידי משרדנובמקרים שונים 
 ,THE N.Y TIMES, THE POST,: שונים שהוצגו על ידינו בעיתונים מרכזיים כמו

DAILY NEWS NEWSDAYידיעות אחרונות ומעריב:  וכן בעיתונים הישראליים המרכזיים. 
 
  :צא הינו חבר בארגונים שוניםד מאיר מו"עו
 

 .יורק-ד במדינת ניו"החבר בלשכת עו 
 .NASSAUד במחוז "החבר בלשכת עו 
 . QUEENSד במחוז"החבר בלשכת עו 
 .ד האמריקאית"חבר בלשכת עוה 
 .כתובע מחוזי לשעבר, NASSAUחבר בלשכת תובעים מחוזיים במחוז  
 .רזי'ג-נת ניויד במד"החבר בלשכת עו 

 
ד מוצא "זכה עו, ד" ותקופת התמחותו ועבודתו כעובמהלך לימודיו

 :לתשבוחות רבות ולפרסי הוקרה שונים
 

 "Strathmore's Who Who" , פרס הוקרה שניתן למי שניחן בכושר ביטוי יוצא מן
 .ד"הצלחתו המקצועית כעוכהוקרה על וכן , הכלל

 Golden Key National Honor Society ,ד מוצא "פרס ארצי שניתן לעו
 .ד מייצג "וקרה על עמידתו ומצויינותו בהשגיו כעוכה

ד מוצא עת סיים בהצלחה רבה את השתתפותו בתוכניות "נות שונות שקיבל עויתעודות הצטי 
 NASSAUמחוז ובשתלמויות מקיפות אליהן נשלח מטעם משרד התובע המחוזי של שונות 

 . נהיגה בשכרות– DWIבתחום הפלילי של      
 

 :שפות מדוברות
 
 .  נאותה ומאוד מקצועית, מכובדת, ד מוצא דובר את שפת האנגלית ושפת העברית בצורה שוטפת"וע



 את היתרון המוחלט להיחשף ולייצג נתח מכובד מאוד ד מוצא"עודיבורו את שפת העברית מקנה ל
ד "יורק כעו-ועל כן שמו הולך לפניו בקרב אוכלוסייה זו ברחבי ניו, מהאוכלוסייה הישראלית באמריקה

 . בהצלחה רבהמייצג הן בתיקים הפליליים והן בתיקים האזרחיים
 
 :תרומותד מוצא ו"עו
 

 Burns" -ו" דסהה"כמו שונים ד מוצא מעורב ותורם בגאווה לארגונים מרכזיים "עו 
Unit" - ד מוצא הן "ארגונים אלו מוקירים את עו. " עין כרם–הדסה "ח "הכוויות בבי' מח

 .בפומבי והן באופן אישי
, חיל האוויר הישראלי:  ד מוצא יועדו אף הם לארגונים כמו"י עו"תרומות נוספות שניתנו ע 

, North Shore-ארגון צער בעלי חיים ב, ASPCA, אדום באמריקההארגון הצלב 
לא מבוטל של ארגונים הדואגים למשפחות נזקקות ' ארגון להצלת בעלי חיים עזובים וכן מס

 .יורק והן בישראל-הן במדינת ניוי הוריהם "וילדים שננטשו ע
ועזר למשפחה בה חלתה הילדה במחלה קשה ד מוצא מעבודתו "תרם עו, מלבד תרומתו הכספית 

מצא לנכון לנצל לרעה את מצבה וחולשתה של המשפחה בכך ששלשל  י אדם אשר"ונוצלה ע
         .לכיסו הפרטי תרומות כספיות אשר יועדו להצלתה הרפואית של הילדה

, נוכל ולהעמידו לדיןהצלחנו למצוא את אותו אדם ,  מלאהתודינו ייצג את המשפחה בהתנדבמשר
 .והכסף הוחזר למשפחה במלואו

 
-קצין לשעבר במשטרת ניו,  (Private Investigator)משרדינו מעסיק חוקר פרטי, מו כןכ

 שעומד ,י בעל נסיון עשיר ונרחב בתחום החקירות הן בשטח הפלילי והן בשטח האזרח,יורק
   . לשירות לקוחותינו במידת הצורך

 
, ש השונים"ההופעות בבתיהמ, שרדינו הינו בעל מקצועיות ייחודית הן בתחום ניהול התיקיםמ

ליווי הקליינטים לאורך התנהלות הדיונים השונים בתיקם וכן לויאליות מוחלטת המתבטאת במתן 
 .ניתנתיחס אישי והיענות לכל לקוח ולקוח במסגרת העבודה ה

 
תקיפה ומקצועית ביותר אל ,  אמינהבדרךמיוצגים ו נלקוחותילמצויינות ועל כן שרדינו שואף מ

    .מול אותם גופים העומדים מול לקוחותינו


