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 השכלה

 ב"ארה, אוניברסיטת הרווארד(, S.J.D) דוקטורט במשפטים   – 2010

 לקראת תיאוריה פלורליסטית של עיצוב מערכת בתי המשפט :נושא

 , פרופ' ג'ד שוגרמןשנטאמארק ט' פרופ(, מנחה ראשית)מרתה מינו ' פרופ: מנחים

 ב"ארה, אוניברסיטת הרווארד(, LL.M) תואר שני במשפטים  – 2006

 ריכוז לעומת ביזור בסמכויות הערכאות המבררות: נושא

 מינומרתה ' פרופ: מנחה

 (, בהצטיינות יתרה, האוניברסיטה העברית בירושלים.LL.B) בוגר במשפטים  – 2004

  )מדעי הרוח( לסטודנטים מצטיינים, האוניברסיטה העברית בירושלים בוגר תכנית אמירים

 האוניברסיטה העברית בירושלים, כתב העת של הפקולטה למשפטים", משפטים"חבר מערכת 

 

 מקצועי ניסיון 

 אילן-אוניברסיטת בר, הפקולטה למשפטים, )עם קביעות(בכיר  מרצה  –ואילך  2016

 אילן-, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ברמרצה  – 2016-2010

מדינה ; משפט ציבורי; סדר דין אזרחי: הוראת קורסים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים
היבטים  – בית המשפטהקליניקה לייעוץ וחקיקה; סדנת החקיקה; יהודית ודמוקרטית; 

דמוקרטיה ; ביקורת שיפוטית; הפרדת רשויות בדמוקרטיה החוקתית; מוסדיים וחוקתיים
 ;במשפטים שיטות מחקרהסדנה למשפט ציבורי; ; המדינה כמיישבת סכסוכים; הסכמה-ואי

 לתלמידי דוקטורט סמינר מחקרי

. התפקיד כולל הובלה של צוות המרכז, למשפט יהודי ודמוקרטימרכז הסגן ראש   –ואילך  2016
הנחיה של סטודנטים, ומגעים עם גורמי חוץ מגוונים בתחומי המשפט, החינוך, 

מחקריים )כנסים וימי עיון, -התרבות והפוליטיקה, לצורך קידום פרויקטים אקדמיים
עת(; חינוכיים )הקמת והובלת תכנית התיכונים -קבוצות מחקר, פרסום כתב

ט בהשתתפות תלמידי תיכון דתיים, חילוניים וערבים(; וציבוריים למנהיגות במשפ
 )הפקת ארועי לימוד ושיח לציבור הרחב בתחומי העיסוק של המרכז(. 

-)יחד עם ד"ר מנאל תותרי ראש התכנית לקידום סטודנטים ערבים למשפטים –ואילך  2019
בפקולטה ניהול פרויקט מקיף להעלאת שיעור הסטודנטים הערבים  –אן( ג'ובר

אילן, לשיפור הישגיהם בלימודים, ולהשמתם במשרות התמחות -למשפטים בבר
 מיטביות. התפקיד כולל גם גיוס תרומות וניהול צוות התכנית. 

יצירה של קשרים מוסדיים בין הפקולטה למשפטים  – אחראי תכניות בינלאומיות  – 2019-2018
חילופי סטודנטים ולשיתופי פעולה ואוניברסיטאות בחו"ל, הקמה וניהול של מיזמים ל

 מחקריים בין חברי סגל.

השתתפות בתהליכי הגיוס, ההערכה, המיון  – (קליטות) חבר ועדת פיתוח אקדמי  – 2016-2012
 והקליטה של חברים חדשים לסגל האקדמי של הפקולטה. 
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 , הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב אורח מרצה   – 2020
 מדינה יהודית ודמוקרטית: הוראת קורס  

 ב"ארה, בית הספר למשפטים של אוניברסיטת ברקלי(, visiting professor) מרצה אורח  – 2016-2015
 משפט חוקתי השוואתי; מדינה יהודית ודמוקרטית :יםקורסהוראת 

 ברינו, ארה"ב (, התכנית ללימודי שיפוט, אוניברסיטת נוואדהvisiting professor) מרצה אורח   – 2016
 : כוח, פוליטיקה, בתי משפט והתפקיד השיפוטי )יחד עם פרופ' מלקולם פילי(הוראה בקורס  

 ב"ארה, אוניברסיטת ברקלי, המכון לחקר ישראל והמשפט היהודי, חוקר אורח  – 2015-2014

, ש הרי ומיכאל סאקר"המכון למחקרי חקיקה ולמחקר השוואתי ע, עמית מחקר – 2010-2009
 האוניברסיטה העברית בירושלים

, התכנית על צדק, רווחה וכלכלה, מרכז וות'רהד לעניינים בינלאומיים, עמית מחקר  – 2009-2008
 אוניברסיטת הרווארד, ארה"ב 

 ב"ארה, אוניברסיטת הרווארד, בית ספר קנדי לממשל, עמית הוראה – 2008-2007
 (קנת וינסטון' פרופבהנחיית )אתיקה בחיים ציבוריים : קורסהוראה ב  

, (2nd Circuit)במחוז השני לשופט בית המשפט הפדראלי לערעורים ( law clerk) עוזר משפטי  – 2007-2006
 ב"ארה, ניו יורק, ון ניומן'ג

 אהרן ברק, לנשיא בית המשפט העליון בישראל מתמחה ועוזר משפטי  – 2005-2003

 , הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושליםומתרגלעוזר מחקר, עוזר הוראה  – 2005-2000
 מנחם( -: דיני חוזים )פרופ' איל זמיר(, תורת המשפט )פרופ' חנינה בןתחומי העיסוק  

 חטיבת המחקר של אמ"ן, שחרור בדרגת סגןב שירות צבאי – 1999-1995
 ציני מודיעיןצוער מצטיין קורס ק – 1997  

 המדינה  חייל מצטיין נשיא – 1996

 

 ופרסים קרנות, מלגות

חוקה "למחקר בנושא , ח"ש 216,000ס "ע( ISF)הקרן הלאומית למדע  שלמענק מחקר   – 2016-2014
 "ביקורת שיפוטית ביזורית וההשלכות הדמוקרטיות של היררכיה שיפוטית: מלמטה

 למצוינות אקדמית במשפט לחוקר צעיר פרס ש.ז. חשין    – 2015

 ציבורי בישראל בתחום המשפט הציבורי של העמותה למשפט לחוקר צעירפרס גורני    – 2014

 $2,000 ס"מרכז מינרבה לזכויות האדם באוניברסיטה העברית בירושלים עשל מענק מחקר   – 2014-2013
 "יקורת שיפוטית בערכאות הדיוןב: החקיקה הסמויה מעין"למחקר בנושא 

 (ד"תשע-ב"תשע)א "מחזור ל, צטייניםלמדענים מ מלגת אלון  – 2014-2011

 למימון לימודי הדוקטורט( David E. Fischman Scholarship Fund) מלגת פישמן  – 2010-2007

 ב"ארה, אוניברסיטת הרווארד, לתלמיד תואר שני( Dana Scholarship)מלגת דאנה    – 2005

 העברית בירושליםהאוניברסיטה , הפקולטה למשפטים, מצטיין דיקן – 2002-2000
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 חברות בארגונים ובאגודות

  אקדמיה –בוועד המנהל של פורום משרד המשפטים )המייסד( נציג האקדמיה 

 חבר הוועד המנהל של העמותה למשפט ציבורי בישראל

 חבר הוועדה המייעצת של פרויקט התרגומים לאנגלית של פסקי דין של בית המשפט העליון הישראלי

(VERSA) , ב"ארה, ישיבה יניברסיטי, ש קרדוזו"למשפטים עבית הספר 

 (ICON-S-IL)חבר הוועד המייעץ של הסניף הישראלי של האגודה הבינלאומית למשפט ציבורי 

 (Law & Society Association)חבר האגודה הבינלאומית למשפט וחברה 

 (ICON-S)חבר האגודה הבינלאומית למשפט ציבורי 

 (2011מאז  בהקפאה) 2004-מ ישראל, חבר בלשכת עורכי הדין

 

 פרסומים

 (2021צפוי , גדעון ספיר וחיים זיכרמן עורכים__ ) ץ והחרדים"בגבתוך , אילן כמשבר מוסדי-פרשת כביש בר

( )יחד עם עדו באום ודלית 2021צפוי __ )כב  משפט וממשל, הצעה לחנינת גל ראשון: תקנות הקורונה ושלטון החוק
 גפני(

Border Disputes: Religious Adjudication along the Private/Public Divide, 15 Law & Ethics of 

Human Rights __ (forthcoming 2021) 

 (2020צפוי __ ) 20 תרבות דמוקרטית, חוק הלאום והרוב היהודי: חוקה ליום סגריר

__  מדינת הלאום של העם היהודי –ישראל : יסוד-פירוש לחוקבתוך , היסוד הקודמים-חוק הלאום בראי חוקי
 (2020צפוי , ידידיה שטרן ויובל שני עורכים)

 (יחד עם שחר ליפשיץ( )2020) 9, 19תרבות דמוקרטית , כמתודולוגיה" יהודית ודמוקרטית"

Civil Litigation as Civic Participation: a Comment on Assy’s Injustice in Person, 17 JERUSALEM 

REVIEW OF LEGAL STUDIES 22 (2018) 

The Next Forty Presidents, 24 WILLIAM & MARY JOURNAL OF WOMEN & THE LAW 235 (2018)  

 (2017) 135ט  מעשי משפט, המשפט מערכאות הדיון

The How Many Question: An Institutionalist’s Guide to Pluralism, in INSTITUTIONALIZING RIGHTS 

AND RELIGION: COMPETING SUPREMACIES 147-163 (Leora Batnitzky & Hanoch Dagan eds., 

Cambridge University Press, 2017) 

 ( 2017) 1271יט  משפט ועסקים, הצעה למודל אכיפה שיפוטי: ץ ככשל מוסדי"הפרת החלטות בג

 לז משפט עיוני ,רובני-אנטי כקושי קוו-הסטטוס על? וחירותו האדם כבוד: יסוד-חוק את הכנסת ביטלה לא דועמ

509 (2016) 

 (2015) 9טז  משפט וממשל, הטיעון הדמוקרטי בזכות ביקורת שיפוטית ביזורית
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Forum by Coin Flip: A Random Allocation Model for Jurisdictional Overlap, 45 SETON HALL 

LAW REVIEW 63 (2015) 

 צבי-רוזן ואיסי פישר טליה) 135 פרוצדורות: ותרבות חברה, משפט בתוך, הדין בסדרי האקראיות על: במזל שיהיה

 (2014, עורכים

 93-90' עמ, 28.10.2013, עורך הדין ?מה מתחייב מתקדים מחייב

 (אבי שושנה יחד עם, מבוא( )2013) 7טו  תרבות דמוקרטית, יום-משפט תרבות וחיי יום: בעקבות פרשת עמנואל

The Democratic Case for Diffuse Judicial Review in Israel, in ISRAELI CONSTITUTIONAL LAW IN 

THE MAKING 121 (Gideon Sapir, Daphne Barak-Erez & Aharon Barak eds., 2013) 

In/Visible Courts: Military Tribunals as Other Spaces, in SECRECY, NATIONAL SECURITY AND THE 

VINDICATION OF CONSTITUTIONAL LAW 229 (David Cole, Federico Fabbrini & Arianna Vedaschi 

eds., 2013) 

Innovation, Aggregation, and Specialization, 100 THE GEORGETOWN LAW JOURNAL ONLINE 28 

(2012)  

Out of Many: Military Commissions, Religious Tribunals, and the Democratic Virtues of Court 

Specialization, 51 VIRGINIA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 231 (2011) 

Getting It Right: Institutional Design and Epistemic Competence in Law and the Limits of Reason, 

2 JERUSALEM REVIEW OF LEGAL STUDIES 32 (2010) 

Inferiorizing Judicial Review: Popular Constitutionalism in Trial Courts, 43 UNIVERSITY OF 

MICHIGAN JOURNAL OF LAW REFORM 971 (2010) 

 

 עריכת כרכים

עורך אורח )יחד עם פרופ' שחר ליפשיץ  –( 2021בנושא "פרשנות חוק הלאום" )צפוי  20כרך " תרבות דמוקרטית"
 ופרופ' עידו פורת(

עורך אורח )יחד עם פרופ' שחר  –( 2020בנושא "מדינה יהודית ודמוקרטית" ) 19כרך " תרבות דמוקרטית"
 ליפשיץ(

 עורך אורח )יחד עם ד"ר אבי שושנה( –( 2013)עמנואל בית הספר בבנושא פרשת  15כרך " תרבות דמוקרטית"

 

  וסדנאות כנסים

הצגת מחקרים בעשרות כנסים וסדנאות מחקר בארץ ובעולם בתחומים של משפט חוקתי ותיאוריה חוקתית, 
 פלורליזם ומשפט, דת ומדינה, ומשפט ישראלי. 

אוניברסיטת בפקולטה למשפטים ב מגווניםארציים -וכללכנסים בינלאומיים סדנאות, ימי עיון, סדרות וארגון 
 נושאים הבאים: , בין היתר באילן-בר
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 11-12.6.2019פרשנות חוק הלאום,  -

- Law & Big Data ,14-15.5.2018 

- Responsibility in a Changing World ,4-5.6.2017 

 30.3.2017, (ICON-S-IL)למשפט ציבורי  הבינ"להכנס השנתי השלישי של הסניף הישראלי של האגודה  -

- The Constitution in Trial Courts: Law, Hierarchy, Democracy ,3-5.1.2017 

- Jewish and Democratic Law: Redrawing Boundaries ,28-30.12.2015 

 31.10.2010בין קודש לחוק: בעקבות פרשת בית הספר לבנות בעמנואל,  -

 

 שפות

 שפת אם –עברית 

 אםשפת רמת  –אנגלית 

 )מדוברת(בסיסית  –ערבית 

 בסיסית  –צרפתית 

 

 

 

 


