פרופ' תמר גדרון
פרופ' תמר גדרון LL.B ( ,בהצטיינות ,באוניברסיטה העברית LL.M ,בהצטיינות D.Iur. ,באוניברסיטת
תל-אביב) הינה חברת סגל בבית-הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת ,ראשת בית הספר לשעבר.
פרופ' גדרון עמדה בראש בית הספר למשפטים של המסלול האקדמי המכללה למנהל במשך שנים רבות,
לצד תפקידי הוראה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ובמרכז הבינתחומי .פרופ' גדרון
מתמחה במשפט פרטי ובעיקר בדיני נזיקין .מחקריה עוסקים בנושא אחריות מקצועית של עורכי דין,
רופאים ,רוא"ח ,דירקטורים ובעלי תפקידים ציבוריים; עוולות מסחריות ,תחרות מסחרית :דיני
הגבלים עסקיים ,דיני הגנת הצרכן ,תביעות ייצוגיות; זכויות אדם :הזכות לשם טוב ,חפש הביטוי
האישי ,הכלכלי והמסחרי ,הזכות למסחור ,זכות הפרסום ,אוטונומיה ופרטיות .כל הנושאים האלו
משלבים בשנים האחרונות גם היבטים של משפט השוואתי ומשפט בינלאומי פרטי בעיקר בכל הנוגע
לסמכויות ומקום שיפוט בגין מעשי עוולה ברשת .פרופ' גדרון מתמחה גם בנושא אחריות המדינה
בנזיקין ,בין השאר בדגש על הגנה על זכויות אדם מנקודת מבט השוואתית .פרופ' גדרון הקימה את
המרכז הראשון בארץ לחקר הגישור ויישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות במסלול האקדמי במכללה
מנהל והיא נמנית על סגל ההוראה בתכנית לתואר שני בתחום ה ADR-בפקולטה למשפטים
באוניברסיטת מלטה .פרופ' גדרון הקימה ועמדה בראש הסניף הישראלי של הMiddle East -ICC-
 Initiativeשמרכזו באוניברסיטת  Queen Maryבלונדון .כיום פרופ' גדרון משולבת בעבודת הThe -
 National Research Foundation South Africaכחלק מהMonitoring and Evaluation -
 .Unitפרופ' גדרון עומדת בראש מרכז צפת לביואתיקה -חברה ,משפט ומוסר במקצועות הרפואה,
שפועל בשיתוף עם בית חולים זיו ועם הפקולטה לרפואה בגליל .המרכז עוסק במחקר ובהוראת
הביואתיקה בדגש על רבגוניות חברתית ,תרבותית ודתית של החברה הישראלית בגליל .המרכז מוציא
לאור את עלון הביואתיקה של המכללה מיסודו של פרופ' כרמי ,הדיקן הראשון של בית הספר .בנוסף,
פרופ' גדרון עומדת בראש יחידת צפת של קתדרה  UNESCOחיפה ונמנית עם יחידת המחקר
הבינלאומית של הקתדרה .פרופ' גדרון חברה בלשכת עורכי הדין ומילאה במהלך השנים תפקידים
ציבוריים בוועדות מכרזים של שירות המדינה ומשרד המשפטים ,וכן סיוע משפטי במסגרת ש.י.ל
(משרד המסחר והתעשייה ,הרשות להגנת הצרכן) והייתה חברה בוועדת העיזבונות של המדינה.
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Gidron was the founder of the ADR Research Center at the College of Management as well
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University of London). Prof. Gidron is currently the head of the Zefat Center for Bioethics,
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is a member of the Israeli Bar Association. She also acted on several public legal
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Prof. Gidron specializes in Private law, Comparative Law and Law of Torts. She was an
active member of the World Society of Mixed Jurisdiction Jurists. She authored the Israel
Chapter in Mixed Jurisdictions Worldwide (Vernon Palmer Ed.) She also writes and
teaches Tort Law with special emphasis on commercial torts, consumer law, competition
Law (restraint of trade), and professional liability- lawyers, directors, auditors. She is also
involved in cases of media law, especially jurisdiction and choice of law issues, and she
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