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ומכהן גם כראש הקליניקה לתאגידים וחברה במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. את עבודת הדוקטורט שלו כתב בפקולטה 

הרפורמה בדיני למשפטים באוניברסיטת תל אביב. מחקרו עסק בניסיון לכלול שיקולי אחריות חברתית במסגרת 

המחקר הוא קיבל את פרס קרן וולף לדוקטורנטים מצטיינים, הפרס החשוב מסוגו  על. 2006משנת  באנגליההתאגידים 

הוא בעל תואר ראשון במשפטים ובפילוסופיה )בהצטיינות( מן האוניברסיטה העברית בירושלים, בישראל לתלמידי מחקר. 

על התיזה זכה בשנת מאמר המבוסס  ( מאוניברסיטת תל אביב., ראשון בכיתהותואר שני במשפטים )בהצטיינות יתרה

ערך  2017בשנת  בפרס גולדברג למאמר המצטיין בתחום דיני העבודה מטעם האגודה הישראלית למשפט העבודה. 2007

הוא ממייסדי  משפט, שוק ופוליטיקה: על אחריות חברתית של תאגידים.קידר את הספר -במשותף עם ד"ר רונית דוניץ

הוא ממייסדי . 2012–2007שנים ין הב קון חברתי" ושימש כעורכו הראשיכתב עת למשפט ולתי –כתב העת "מעשי משפט 

הוא משמש  2009מאז . 2015-2013המכון לאחריות תאגידית במרכז האקדמי למשפט ולעסקים שאותו ניהל בין השנים 

ליר -כעמית מחקר במכון וןהוא משמש  2018; ומאז כלכלי במכון "שחרית"-כעמית בכיר וכראש התחום החברתי

הוא  .וכמנהל שותף של פרויקט המחקר "הכלכלה הפוליטית של הפופוליזם העכשווי", המשותף לשני המכונים בירושלים

הוא נטל חלק פעיל במאבקים הציבוריים נגד הפרטת  פרסם עשרות מאמרי דעה בעיתונות היומית והכלכלית בישראל.

הצטרף לסגל הפקולטה למשפטים במכללה האקדמית צפת ומלמד בה דיני  2019בשנת  בתי הסוהר ונגד ייצוא הגז הטבעי.

 תאגידים ודיני עבודה. 
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