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סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

אבקש לקדם את פניכם בברכה לבית-הספר למשפטים של המכללה האקדמית צפת.

פערים  על  ולגישור  חברתית  לאחריות  מחויבת  צפת  האקדמית  המכללה  גבוהה,  להשכלה  כמוסד 
מעמדיים בחברה הישראלית. היבט מרכזי של פערים אלו קשור בנגישותם של מגזרים רחבים באוכלוסייה 
למוסדות המשפט ולמנגנוני מימוש זכויותיהם המשפטיות לשם הגשמת עקרון הצדק. ואולם, ברי כי אין 
לך צדק אם אין לך ידע. במשך רוב שנותיה של המדינה, ה"ידע" הוחזק בידי קבוצה מצומצמת ביותר של 

"שחקנים". להדרה זו ממוקדי הידע תוצאה ברורה וניכרת של הדרה ממוקדי הכוח וההשפעה. 

עת החליטה ממשלת ישראל בשנת 2005 לפתוח מוסד לחינוך משפטי בגליל, בתקצוב ממשלתי, היא 
עשתה זאת מתוך כוונה מוצהרת לתקן עוול היסטורי שנעשה לתושבי הפריפריה. פתיחת מכללה 
בשל  מהשיח המשפטי,  הודרו  אשר  הגליל,  לתושבי  אפשרה  עשור,  לפני  בצפת,  ציבורית-עצמאית 
העדר נגישות אליו במהלך שנותיה של המדינה, להיחשף לעולם המשפט, המהווה משאב ציבורי, 

ובכלל זה לשתף ולהשתתף בו. 

מטרת הלימודים בבית-הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת אינה רק זו של הענקת ידע משפטי, 
כי אם גם חינוך משפטי-ערכי. שאיפת בית-הספר למשפטים בצפת הנה  הכשרת תלמידיו בצורה 
פורמאלית, לשם שילובם בפרופסיה המשפטית – כעורכי-דין, סנגורים או פרקליטים, במגזר הפרטי, 
במגזר הציבורי או כאנשי אקדמיה. זאת ועוד, שאיפתו של בית-הספר למשפטים בצפת היא להעניק 
לתלמידיו את החינוך המשפטי הדרוש לשם מילוי תפקידיהם השונים באופן מקצועי, אתי, מוסרי ותוך 
רגישות לערכי יסוד דמוקרטיים-מהותיים. בין ערכים אלו אנו מבקשים להקנות לסטודנטים מודעות 
כלכליות,  פוליטיות,  אזרחיות,  טבעיות,  זכויות  לרבות  אוניברסליות,  אדם  ולזכויות  החוק  לשלטון 

חברתיות וקבוצתיות. כל זאת, תוך עידודם למעורבות חברתית, קהילתית ורב-תרבותית.

כחלק מהגדרת הפעילות המשפטית של עריכת-הדין כ"פרופסיה", להבדיל מ"מקצוע", מתחייבת מאליה 
מיוחד,  באופן  המשפטית,  הפרופסיה  שכן,  חברתית.  למחויבות  מחויב  עורך-הדין  כי  השווה  הגזירה 
שואבת את חיותה מהחברה ומהאמון שזו מעניקה לציבור עורכי-הדין. הנחת היסוד צריכה להיות, כי 

הפרופסיה המשפטית טובלת, כל כולה, בערכים של נאמנות, הגינות, יושר, נימוס וכבוד לזולת.  

כנציגים לעתיד של הפרופסיה המשפטית, הנכם, הסטודנטים, מצווים לשמש דוגמא ומופת לציבור 
מקצועית  אתיקה  כללי  השרשת  אף  כוללת  בפרופסיה  כחברים  הכשרתכם  זאת,  לאור  בכללותו. 
דין הנכם עשויים לעמוד במרכז  וכעורכי  וכמשפטנים  ִׁשבְָעַתיִם היות  נכונים  בקרבכם. דברים אלה 
מוקדי ההשפעה; בענייני משפט, חברה, כלכלה, פוליטיקה, מדינאות ועוד. שמירה קפדנית, אפוא, על 
הרמה האתית של הפרופסיה המשפטית תוסיף כבוד, לא רק לפרופסיה כולה, אלא גם לכל אחת 

ואחד מכם כחברי פרופסיה זו. 

אבקש לאחל לכם, סטודנטים יקרים, לימודים מעניינים, מאתגרים ומוצלחים. עצתי אליכם היא: אהבו 
את המשפט כדי שתוכלו להגשים את הערכים המונחים ביסודו.

בברכת דרך צלחה,
פרופ' מוחמד ותד

ראש בית-הספר למשפטים

דבר ראש בית-הספר למשפטים
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על בית-הספר למשפטים
מטרת הלימודים בבית-הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת הנה להעניק 
לסטודנטים חינוך משפטי ערכי, המכשיר אותם להימנות עם הפרופסיה המשפטית 
כאנשי  או  הציבורי  במגזר  הפרטי,  במגזר  פרקליטים,  או  סנגורים  כעורכי-דין,   -
אקדמיה. בנוסף, מטרת הלימודים בבית-הספר למשפטים היא להעניק לסטודנטים 
את ההשכלה הנדרשת לשם קבלה ללימודים אקדמיים-גבוהים במוסדות מובילים 
בישראל ובעולם. שאיפת בית-הספר היא, כי בוגריו ימלאו את תפקידיהם השונים 
באופן מקצועי, אתי, מוסרי ותוך רגישות לערכי יסוד דמוקרטיים מהותיים, לרבות 
שלטון החוק וזכויות אדם אוניברסליות. כל זאת, תוך עידוד הסטודנטים למעורבות 
בין היתר,  נגזרת,  בית-הספר  חברתית, קהילתית רב-תרבותית. דמות הבוגר של 
למשפטים  בית-הספר  להקמת  ומההצדקות  הלימודים  תכנית  של  מהרציונל 
בצפת, כמפורט לעיל. השאיפה היא כי בוגר בית-הספר למשפטים של המכללה 
האקדמית יוכשר כבעל ידע משפטי, אקדמי, מעשי, מקיף ומגוון, ובכלל זה כבעל 

אחריות חברתית ורגישות רב-תרבותית.

תנאי סף להגשת מועמדות
ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי ברף הנדרש.	 
ציון אנגלית באמי"ר / אמיר"ם / פסיכומטרי - 85 ומעלה.	 
תואר ראשון: תואר רב תחומי או Be.d או תואר מחו״ל המוכר ע״י המל״ג- 	 

ממוצע 85 ומעלה. לחלופין, תואר התמחותי - ממוצע 80 ומעלה.
תואר שני - לא נדרש רף ממוצע ציונים.	 
מעבר ראיון קבלה אישי.	 

*מועמדים שניגשו לבחינה פסיכומטרית, לא בשפה העברית, נדרשים לציון במבחן 
יע"ל - 100 ומעלה.

לחריגים)מספר  המתנה  לרשימת  ולהיכנס  כחריגים  גם  מועמדות  להגיש  ניתן 
המועמדים אשר יתקבלו ללימודים כחריגי נשיא לא יעלה על 10% מסך המועמדים 

אשר התקבלו בכלל.

לא תתאפשר קבלת תלמידים על תנאי.

 לקבלת פרטים מלאים, חישוב ממוצע בגרות לפי מחשבון המכללה, חישוב סכ"ם 
שמספרו:  בטלפון  ההכוונה  מרכז  עם  קשר  ליצור  יש  הסף,  תנאי  לגבי  והכוונה 

: Hahvana@Zefat.ac.il1-800-344-544או במייל

משך הלימודים
לימודים בתכנית מלאה מתפרסים על פני 7 סמסטרים )3.5 שנים(.
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היקף הלימודים
סיום התואר מותנה בהשלמת 142 נקודות זכות.

תכנית הלימודים
)הנכללים א.  חובת-בחירה  וקורסי  בחירה  קורסי  חובה,  מקורסי  מורכבת  ההוראה  א.תכנית 

במסגרת קורסי החובה(.
קורסי הבחירה כוללים שיעורי בחירה, קליניקות, סדנאות וסמינרים.ב. 
קורסי חובת-בחירה הנם קורסים אשר חובתו של הסטודנט לבחור אחד מהם, והם כוללים:ג. 

בשנה א': משפט דתי בהיקף של 2 נ"ז )חובה לבחור בין משפט עברי, משפט מוסלמי . 1
או משפט נוצרי(.

דיני משפחה במשפט . 2 בין  )חובה לבחור  נ"ז   4 דיני משפחה בהיקף של  ב':  בשנה 
העברי או דיני המשפחה במשפט המוסלמי(.

סטודנט רשאי לבחור, כקורס בחירה, קורס חובת-בחירה, אשר לא נלמד על ידו.. 3

שכר לימוד + מלגות
שכר הלימוד הינו אוניברסיטאי.

מלגות
לסטודנטים  סיוע  המעניקים  וקרנות,  לגורמים  לפנות  רשאים  צפת  האקדמית  במכללה  סטודנטים 

במימון שכר לימוד עפ"י קריטריונים, המשתנים ביחס לכל קרן וקרן.

מידע על הקרנות וערוצי הסיוע החוץ מכללתיים ניתן למצוא באתרי המלגות השונים.

לפי  למכללה  לימוד  שכר  במימון  לסיוע  בקשה  להגיש  במכללה,  הלומד  סטודנט  רשאי  במקביל, 
הפירוט שלהלן: 

 מלגת המכללה. 1
 בקשה לסיוע במימון שכר לימוד מהמכללה תוגש באופן מקוון באתר המכללה, במערכת מידע אישי.

הגשת בקשת סיוע מהמכללה, כאמור, תתאפשר רק לסטודנטים הרשומים במכללה ובידם 
שם משתמש וקוד אישי. 

 מימון לסטודנטים. 2
כל סטודנט, אזרח ישראלי, הלומד לתואר ראשון במכללה, בהיקף שלא יפחת מ-75% מתוכנית 

לימודים תקנית לתואר, רשאי להגיש הן למכללה והן לקרנות רבות מחוצה לה, בקשה לסיוע 
במימון שכר לימוד.
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מבין קורסי הלימוד, נמנים קורסי-הבחירה, הקליניקות והסדנאות הבאים:

דיני הסחר הבינלאומי	 
דיני צרכנות	 
הפשע המקוון	 
דיני בעלי חיים	 
משפט ברשת	 
דיני בנקאות	 
דיני הוצאה לפועל	 
דיני מכרזים 	 
דיני מעצרים	 
משפט פלילי בינלאומי	 
משפט ומגדר	 
איכות סביבה	 
מבוא לדיני בריאות	 

סוגיות משפטיות של טיפול בקטינים	 
סוגיות במקרקעין	 
לשון הרע והגנת הפרטיות	 
משפט האיחוד האירופי	 
אמצעי תשלום ומסמכים סחירים	 
חברות ויחידים בקשיים	 
דיני תכנון ובנייה	 
רגולציה מנהלית	 
דיני ביטחון סוציאלי	 
דיני מע"מ	 
מיסוי מקרקעין	 
עבירות צווארון לבן	 
עוולות מסחריות	 

סמינריון חוקתיות ללא חוקה	 
 סמינריון סוגיות נבחרות במשפט	 

פלילי 

 סמינריון הפוליטיקה הכלכלית	 
של החקיקה

סמינריון אחריות המדינה בנזיקין	 

סדנת שופטים ושפיטה	 
סדנה לזכויות החולה	 
סדנת ליטיגציה פלילית	 
סדנת ליטיגציה מנהלית	 
סדנת ליטיגציה אזרחית	 

סדנת שופטים ושפיטה	 
סדנת התביעה הפלילית	 
סדנה בדיני הסחר הבינלאומי	 
סדנת המשפט המבוים השנתי	 

קליניקה לסיוע משפטי לנזקקים	 
קליניקה לזכויות נאשמים וחשודים	 
הקליניקה להגנת הצרכן	 
הקליניקה לאכיפת חיובים וחדלות 	 

פירעון

קליניקת נציבות תלונות הציבור	 
קליניקת חינוך ומשפט	 
קליניקת משפט טיפולי	 

רציונל הלימודים
המועצה  להחלטת  בהתאם  הוקם  צפת  האקדמית  במכללה  למשפטים  בית-הספר 
הנגשת  היא  להקמתו  המרכזית  ההצדקה   .2005 מאי  מחודש  גבוהה  להשכלה 
.).LL.B( במשפטים  ראשון  תואר  והענקת  לימוד  על-ידי  לפריפריה,  המשפטים   לימודי 

ברוח זו, הושם בתכנית הלימודים של בית-הספר למשפטים דגש מרכזי ביותר על פעילות 
אקדמית-משפטית שפניה אל הציבור המקומי. כפי שיפורט בהמשך, פעילות זו כוללת 
לא רק את הרחבת המערך הקליני בבית-הספר, אלא גם שיתופי פעולה הדוקים עם 
לשכת עורכי-הדין במחוז הצפון, עם הפרקליטויות, הסנגוריה הציבורית, הסיוע המשפטי 

במחוז ועם בתי המשפט על ערכאותיו. 
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סיפורי בוגרים

עוה"ד סירין ח'טיב-שחברי
התמחות: האגודה לזכויות 

האזרח
כיום: מכהנת כעורכת דין 

במשרד עורכי דיו פרטי

עוה"ד מוחמד עומרי
התמחות: הסנגוריה 

הציבורית מחוז הצפון
כיום: מכהן כעו"ד חיצוני 

מטעם הסנגוריה הציבורית

עוה"ד יוסי אמר
התמחות: הסנגוריה 
הציבורית מחוז צפון
כיום: בוגר תואר שני 

במשפטים, אוניברסיטת חיפה.
מנהל משרד עורכי-דין עצמאי 

בחצור הגלילית, יחד עם 
רעייתו, עוה"ד רותם אמר, 

בוגרת משפטים מכללה 
האקדמית צפת. 

עוה"ד בת אל בן שושן כהן
התמחות: מחלקה משפטית 

משרד מבקר המדינה
כיום: עו"ד במשרד המשפטים, 
ובוגרת תואר שני במשפטים- 

האוניברסיטה העברית

עוה"ד מורן פוגל
התמחות: פרקליטות מחוז 

צפון - מחלקה פלילית
כיום: פרקליטה בפרקליטות 
מחוז צפון - מחלקה פלילית

הגב' סולאף אבו ג'בל
התמחות: סולאף אבו-ג'בל

התמחות: משרד עורכי הדין 
הרצוג, פוקס נאמן ושות'.

עתידה להמשיך את עבודתה 
במשרד מכובד זה

עוה"ד שירלי פנחסוב
התמחות: פרקליטות מחוז 

חיפה
כיום: בוגרת תואר שני 

משפטים, אוניברסיטת חיפה.
עוה"ד במשרד עורכי דין בצפון

עוה"ד מירית מהדקר
התמחות: בית משפט השלום 

בחיפה
כיום: בוגרת תואר שני, 

אוניברסיטת חיפה, בהצטיינות

ד"ר לימור מלול
התמחות: מחקר באוניברסיטת 

חיפה ובהמשך, מחקר 
באוניברסיטת בן גוריון
כיום: מרצה במכללה 

האקדמית צפת וחוקרת 
בתחום המשפט והבריאות
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אנשי הסגל האקדמי

ד"ר אסף הרדוף
חוקר בתחום המשפט 
הפלילי, הפשע המקוון, 

קרימינליזציה ודיני בעלי חיים 

פרופ' נמרוד שתיל
חוקר בתחום השפה 

העברית, לרבות המשפטית

פרופ' איריס קנאור
חוקרת בתחום המשפט 

הבינלאומי-פומבי, המשפט 
הבינלאומי-הפרטי והמשפט 

האירופי

פרופ' תמר גדרון
חוקרת בתחום דיני נזיקין, 

דיני לשון הרע, הגנת 
הפרטיות ומשפט מסחרי

פרופ' רינת קיטאי-סנג'רו
חוקרת בתחום המשפט 

הפלילי

פרופ' נלי מונין
חוקרת בתחום דיני הסחר 

הבינלאומי, דיני מסים ומשפט 
האיחוד האירופי

פרופ' פבלו לרנר
חוקר בתחום המשפט 

הפרטי, המשפט ההשוואתי 
והמשפט הקנוני

פרופ' גדעון ליבזון
חוקר בתחום המשפט 

העברי, המשפט המוסלמי, 
דיני משפחה ומשפט משווה 

מוסלמי ועברי

פרופ' מוחמד ותד
ראש ביה"ס למשפטים. חוקר 

בתחום המשפט החוקתי, 
המשפט הפלילי, המשפט 
הבינלאומי ורפואה ומשפט

ד"ר יעל עפרון
סגנית ראש ביה"ס למשפטים. 

חוקרת בתחום יישוב 
סכסוכים, סדרי דין במשפט 

האזרחי וחינוך משפטי
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ד"ר עלא חיידר
חוקר בתחום דיני איכות 

הסביבה ודיני הביטחון 
הסוציאלי

עוה"ד אמיר כבישי
מרצה לאנגלית משפטית

ד"ר דניאלה אסרף-כהן
חוקרת בתחום המשפט 

הכלכלי

כבוד השופט ד"ר זאיד פלאח
שופט בית-משפט השלום 

בחיפה, מרצה וחוקר בתחום 
המשפט הפלילי

ד"ר אלעד שילד
חוקר בתחום דיני החוזים, 
ניתוח כלכלי של המשפט,

דיני צרכנות ומשפט כלכלי

ד"ר בעז סגל
חוקר בתחום המשפט 

המנהלי, דיני הנזיקין
ורגולציה מנהלית

ד"ר ליאת פרנקו
חוקרת בתחום בריונות 

ברשת, משפט וטכנולוגיה 
ודיני חינוך

ד"ר פנינה ליפשיץ-אבירם
חוקרת בתחום דיני הקניין, 

אתיקה מקצועית וביו-אתיקה

ד"ר עופר סיטבון
חוקר בתחום דיני התאגידים, 

דיני העבודה וקליניקות 
חברתיות 

ד"ר מיטל פינטו
חוקרת בתחום תורת המשפט 

והמשפט הציבורי
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עוה"ד רימונה שלג
סנגורית בכירה בסנגוריה 

הציבורית במחוז הצפון, ראש 
תחום ערעורים וממונה על 

איכות הייצוג

עוה״ד זהר אקרמן-אליה
רכזת בית - משפט קהילתי 
צפון, ג׳וינט - אשלים ומרצה 

במשפט טיפולי

עו"ד רנא מטאנס
הממונה המחוזית וראש 
המדור האזרחי בלשכת 

הסיוע המשפטי הממלכתי 
במחוז הצפון

עוה"ד איתן לדרר
פרקליט מחוז הצפון )אזרחי( 

ומרצה בתחום המשפט 
האזרחי והמשפט המנהלי

ד"ר קרנית מלכא
חוקרת בתחום דיני המס

עוה״ד מג׳די עטילה
מנהל אגף בכיר בנציבות 

תלונות הציבור במשרד
מבקר המדינה ומרצה

בתחום ביקורת המדינה

עוה״ד אילנה ירושלמי
פרקליטת מחוז הצפון )פלילי( 

ומרצה במשפט פלילי

ד״ר נאהל עספור
חוקר בתחום היבטים 

השוואתיים ובינלאומיים של 
דיני עשיית עושר ולא במשפט 

ושל משפט ותרבות, וכן 
המשפט והטכנולוגיה, לרבות 
טכנולוגיות מידע וסחר נתונים.

עוה״ד יוסי ברדא
חוקר בתחום מעמדם של 

ילדי הזרים בראי טובת הילד 
ומשלב ניתוח מתחום המשפט 
עם ניתוח מחקרים ותיאוריות 

מתחום הפסיכולוגיה החינוכית

עוה"ד טל מימרן
חוקר בתחום משפט 

בינלאומי פומבי
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פרופ' מוחמד ותד )LL.B., LL.M., JSD( הוא פרופסור חבר ודיקן בית-הספר 
ובבתי  בפקולטות  החוץ  מן  מרצה  צפת,  במכללה האקדמית  למשפטים 
פרופסור  שימש   2014-2016 ובשנים  בישראל,  נוספים  למשפטים  ספר 
באוניברסיטת  המדינה  למדעי  ובמחלקה  למשפטים  בבית-הספר  אורח 
עוסקים  מחקריו  עיקר  שבארצות-הברית.  אירוויין,  קמפוס  קליפורניה, 
במיוחד  הציבורי,  המשפט  של  והבינלאומיים  ההשוואתיים  בהיבטים 
חלק  הקדיש  האחרונות  ובשנים  הפלילי,  והמשפט  החוקתי  המשפט 

ממחקריו לנושאים מתחום ה"רפואה ומשפט" בישראל.

פרופ' ותד הוא בוגר של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, לרבות 
ללימודי  תכנית  )במסגרת  שבאנגליה  אוקספורד  באוניברסיטת  לימודים 
המשפט  בתחום  גבוהים  אקדמיים  לימודים  השלים  הוא  בנוסף,  ובינלאומי(.  השוואתי  משפט 
טורונטו בקנדה,  אוניברסיטת  קולומביה בארה"ב,  אוניברסיטת  בירושלים,  באוניברסיטה העברית 
מכון מקס-פלאנק בגרמניה והמוסד הבינלאומי ללימודי משפט פלילי בינלאומי באיטליה. את כל 

תאריו סיים פרופ' ותד בהצטיינות.

לצד לימודיו זכה פרופ' ותד בפרסי הצטיינות שונים ובמענקי מחקר מגוונים, בין היתר מלגת פולברייט, 
מלגת הלברט, מלגת מינרבה, מלגת הומבולט ומלגת מעו"ף. בשנים 2003-2004 התמחה פרופ' ותד 
בבית-המשפט העליון תחת פיקוחה של כבוד השופטת דליה דורנר. בשנים 2010-2015 שימש פרופ' 
'רפואה ומשפט', היוצא לאור מטעם הארגון העולמי  ותד כעורך הראשי של כתב העת הבינלאומי 
לרפואה ומשפט. מאז שנת 2012 הוא משמש חבר מליאה וחבר נשיאות במועצת העיתונות בישראל. 
 מאז 2018 הוא משמש עמית מחקר במרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה של אוניברסיטת חיפה.

בנוסף, בשנת 2020 זכה פרופ׳ ותד בפרס צלטנר לחוקר צעיר בתחום המשפט, מטעם הפקולטה 
וקרן צלטנר. עובר לכך, הוא זכה בשנת 2015  למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב, תנועת רוטרי 
בפרס החוקר הצעיר הטוב ביותר בתחום לימודי ישראל )בתחום המשפט(, מטעם האגודה ללימודי 
ישראל, ועובר לכך אף זכה בשנים 2007 ו- 2008 בפרס הטוען הטוב ביותר בעולם בתחום המשפט 

הפלילי הבינלאומי, מטעם המוסד הבינלאומי ללימודי משפט פלילי בינלאומי.

לצד כל אלה, פרופ' ותד עוסק בפעילות התנדבותית בקהילה ובחברה, בין היתר כרוטריון מאז שנת 
2008 ועד היום )נבחר לנשיא מועדון רוטרי סטלה מאריס-חיפה לשנים 2020-2021(. 

פרופ' מוחמד ותד
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Prof. Mohammed Wattad
Mohammed Wattad )LL.B., LL.M., JSD( is an Associate Professor and the 
Dean of Law at Zefat Academic College. He is a legal scholar specializing in 
international and comparative criminal law, comparative constitutional law, 
international law and legal issues surrounding war, torture and terrorism, 

and Medical Law. He is the 2020 winner of the prestigious Zeltner Young Scholar Award; 
the 2015 winner of the Best Young Scholar Award on Israel Studies; the 2014 winner of 
the Excellent Lecturer Award of Zefat Academic College; the 2010 winner of the Maof 
Prize granted for Excellent Israeli Arab Academic Scholars by Israel's Council for Higher 
Education; and the 2007 and the 2008 winner of the Best Legal Oralist Award of the 
International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences.

Prof. Wattad is a graduate of Haifa University School of Law, including studies as an exchange 
student at Oxford University. He accomplished the Masters studies of the Direct Program for 
Doctoral Studies in Law at the Hebrew University of Jerusalem. Prof. Wattad holds a Masters 
of Law degree from Columbia University, where he earned as well his Doctorate of Juridical 
Science in Law, as a Fulbright Scholar. He completed post doctorate work, as a Halbert Fellow, 
at the Munk Center and the Faculty of Law at Toronto University in Canada, where he was 
also a visiting scholar, and another post doctorate work, as a Minerva Fellow, at the Max 
Planck Institute in Germany. In all academic institutions that Wattad attended, he graduated 
with distinction, in addition to being included in the Dean's List. Currently, Professor Wattad 
serves as an Associate Professor of Law at Zefat Academic College in Israel, where he serves 
also as Dean of Law. Between 2014-2016 he served as a Visiting Associate Professor at the 
University of California at Irvine, both at the Department of Political Science and the School of 
Law. Since 2018 he serves as a Research Fellow at the Int’l Center for Health, Law and Ethics 
of Haifa University. Between 2003-2004, he served as a legal clerk at the Supreme Court of 
Israel under the supervision of Justice Dalia Dorner. Between 2010-2015 he served as the 
Editor-in-Chief of the International Journal 'Medicine and Law'. And, since 2012 he serves as a 
member of the General Assembly and of the Presidential Board of Israel Press Council.

Prof. Wattad has expertise in the history of Israel and issues of self-image and identity in multi-
cultural societies. He has written and spoken extensively on societal challenges confronting 
the Middle East and Israel, including relations between Israel’s Jewish and Arab citizens and 
Israel’s external relations with surrounding Arab states. Besides, Prof. Wattad is devoted to 
volunteering activities in the community and the society, inter alia, as a Rotarian since 2008 
)where he was elected as the 2020-2021 President of the Stella Maris-Haifa Club(. 
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למשפטים  מהפקולטה  דוקטור  תואר  בעלת  היא  עפרון  יעל  ד"ר 
בבית-הספר  בכירה  מרצה  היא  כיום  ירושלים.  העברית,  באוניברסיטה 

למשפטים במכללה האקדמית צפת ומכהנת בו כסגן הדיקן.

ד"ר עפרון מלמדת את הקורסים סדר דין אזרחי, יישוב סכסוכים בדרכים 
הקליניקות  מערך  את  מנהלת  גם  היא  בנוסף,  משפחה.  ודיני  חלופיות 
המשפטיות בבית-הספר למשפטים ומנחה את הקליניקה לסיוע משפטי 
לנזקקים. ד"ר עפרון פרסמה רבות בנושאים של חינוך משפטי, פדגוגיה 

ועיצוב תכניות לימודים, משא ומתן, יישוב סכסוכים ונושאים אחרים. 

זוכת מלגת הפוסט-דוקטורט של מרכז הלברט ללימודי קנדה, במסגרתו  יעל היא 
היא משתתפת בפרויקט מחקר רב-מדינתי בנושא יישוב סכסוכים. ניתן לגשת לחלק 

 http://ssrn.com/author=1146543 :מהפרסומים של ד"ר עפרון בקישור

ד"ר יעל עפרון

Dr. Yael Efron 
Dr. Yael Efron is an LL.D. graduate from the Faculty of Law at the Hebrew 
University, Jerusalem. She is a Senior-Lecturer at the Law School in Zefat 
Academic College and serves as its Vice-Dean.

Dr. Efron teaches Civil Procedure, Alternative Dispute Resolution and 
Family Law. She is also in charge of the legal clinics at Zefat Academic 
College and directs the LegalAid Clinic for the Underprivileged. Dr. Efron 
has published widely on legal education, pedagogy and curriculum 
design, negotiation, dispute resolution and other subjects.

Dr. Efron is the recipient of the Halbert Centre for Canadian Studies Post-
Doctoral Fellowship and is currently engaged in a multi-country research 
project on conflict resolution. Some of Yael's publications can be accessed 
through: http://ssrn.com/author=1146543 he was elected as the 2020-2021 
President of the Stella Maris-Haifa Club(. 
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פרופ' גדעון ליבזון

את מסלול לימודיו במשפטים התחילת פרופ׳ ליבזון באוניברסיטה  העברית 
ואת עבודת   1973 סיים בהצטיינות בשנת   LLM 1963. את התואר בשנת 

הדוקטור במשפט עברי סיים בהצטיינות בשנת 1980.

 - יהודי  משווה  במשפט  להתמחות  החליט  הדוקטור  עבודת  סיום  עם 
מוסלמי במחשבה שלימודי המשפט המוסלמי חיוניים להבנת התפתחות 
המשפט העברי בתקופת הגאונים והרמב"ם. אוניברסיטת פרינסטון הייתה 
אידיאלית למימוש מאווייו ובתמיכת מלגה אוניברסיטאית שהיה בה שנתיים 

)עליהם הוסיף שנה(.

מחקריו תרמו תרומה חשובה בקרב חוקרים בארץ ובחו"ל לפיתוח תחום 
 Comparative Jewish חדש בחקר המשפט המשווה יהודי-מוסלמי וזכו להכרה בינלאומית. ספרו
Islamic Law התפרסם ב Harvard Press 2003. מכאן נסללה הדרך להתקדמותו במסלול האקדמי 
באוניברסיטה עד לדרגת פרופסור מן המניין - שבתונים במיטב האוניברסיטאות )פנסילבניה, פרינסטון, 
הרווארד( והוראת קורסים בסמינר התאולוגי בניו-יורק, פנסילבניה )שבה קיבל את הקתדרה על שם 

גרוס(, פרינסטון, טוליין, מיאמי ובאוניברסיטה האירופאית בבודפסט.

כמו כן הדריך תלמידים לעבודות מוסמך ודוקטור. שימש מספר שנים כראש המכון לחקר המשפט 
העברי וכעורך השנתון למשפט עברי וכן לימד גם בבתי ספר למשפטים במכללות בארץ.

פרופ׳ ליבזון ממשיך להורות בהתנדבות מידי פעם באוניברסיטה ובמשרה בבית-הספר למשפטים 
במכללה האקדמית צפת שבה הוא מכהן גם במועצה האקדמית. במהלך השנים זכה פרופ׳ ליבזון 
בפרסי הוקרה )לידי דיוויס, ורבורג, הרב הרצוג, ש"ד גויטיין(, ושימש חבר בוועדה האקדמית של מרכז 

טרומן לשלום, במרכז פרופ' נחמיה לב ציון ללימודי האסלם וחבר פעיל בחברה היהודית-ערבית.

כיום פרופ׳ ליבזון גם משמש כנשיא האגודה של משפטנים יהודים. במוקד מחקריו כיום נמצא ספר 
בהכנה על פילוסופיה, הלכה ופואטיקה במשנת הרמב"ם על רקע סביבתו המוסלמית.
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Prof. Gideon Libson 
Gideon Libson was Professor of Jewish and Islamic Law in the Faculty of 
Law at the Hebrew University in Jerusalem and the holder of the Frieda 
and Solomon B. Rosenzweig Chair in Law. He earned his LL.M. and Doctor 
of Law degrees )both summa cum laude( at the Hebrew University and 

has been connected with the Faculty of Law since 1974.

As a post-doctorate Fellow, he continued his research in comparative Jewish-Islamic 
Law at Princeton University where he spent three years developing the Methodological 
guidelines for recognizing mutual influences between Jewish and Islamic law in the 
Middle Ages against the background of social interchanges between Jews and Muslims. 
He has been a Visiting Fellow at the Annenberg Research Institute Center for Judaic 
Studies, University of Pennsylvania and has held the Gruss chair in Talmudic Civil Law 
at the University of Pennsylvania.

He Spent sabbaticals at leading universities abroad )Pennsylvania, Princeton, Harvard( 
and visiting faculty positions at the Jewish Theological Seminary, Penn, Princeton, 
Tulane, and Miami. He is the recipient of the Herzog Prize in Jewish Law, the Warburg 
Prize, Lady Davis Fellowship and the Goitein Prize in Geniza Research. He was the head 
of the HU institute of Jewish Law as well as the editor of its Annual of Jewish Law.

He has served as well as a member of the academic committee of the Harry S. Truman 
Research Institute for the Advancement of Peace at the Hebrew University and active 
member of the Society for Judaeo-Arabic Studies. He served as thesis and dissertation 
advisor to a number of students. Libson has written extensively on Jewish Law, Islamic 
Law and Comparative Jewish-Islamic Law. His book on Jewish and Islamic Law - a 
comparative study of custom during the Geonic Period has been published by Harvard 
University Press 2003.

Libson is currently working on his second book on Philosophy, Poetry and Halacha 
Through the Eyes of Maimonides. He continues to teach at the Hebrew University pro 
bono and currently hold a position at the School of Law in Zefat Academic College. 
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Prof. Pablo Lerner 
Prof. Lerner teaches at the School of Law in Zefat Academic College 
“Introduction to Comparative Law” and “Canon Law”. Among his 
publications: "The )Re( Codification of Israeli Private Law: Support for, and 
criticism of, the Israeli Draft Civil Law Code" )in collaboration with A. M. 
Rabello(, 59 American Journal of Comparative Law )2011( 763; Exempted 
Assets in the Enforcement of Judgments and Bankruptcy Proceedings, Tel 
Aviv, 2013 )in Hebrew(; Leaving home, transplanting law: Guido Tedeschi 
and other Jewish émigrés from Europe" 130 Studi Senesi )2018( 229, The 
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts as model law: 
some remarks from the Israeli perspective", Uniform Law Review )2019(; 
"The Restriction on the Driver's License in Execution Proceedings" Haifa 
Law Review )forthcoming( [in Hebrew]. 

במגוון  מאמרים  של  שורה  פרסם  לרנר  פבלו 
המשפט  של  הקודיפיקציה  כגון  משפטים  נושאים 
דיני  משפטים,  השתלים  הישראלי,  הפרטי 
חיים. בעלי  של  המשפטי  והמעמד  לפועל   ההוצאה 

למשפט  מבוא  מלמד  הוא  צפת  האקדמית  במכללה 
השוואתי ומשפט נוצרי.

פרופ' פבלו לרנר
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פרופ' נלי מונין

פרופ' נלי מונין, עו"ד )LLB, LLM, LLD( נמנית על חברי הסגל המייסד של 
מועסקת  היא  בנוסף,  צפת.  האקדמית  במכללה  למשפטים  בית-הספר 
כמרצה מן החוץ בחוג ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית ובבית 

הספר למשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה.

ובמשפט  מסים  בדיני  האירופי,  האיחוד  במשפט  מתמחה  מונין  פרופ' 
ספרים.  ו-5  מאמרים  עשרות  פרסמה  בהם  תחומים  הבינלאומי,  הסחר 
בירושלים  העברית  לאוניברסיטה  שהוגשה  שלה  הדוקטורט  עבודת 
 .WTO של ארגון הסחר העולמי GATS עוסקת בהסכם הסחר בשירותים
המשפטית  במחלקה  שהתמחתה  היחידה  הישראלית  היא  מונין  פרופ' 
בארגון הסחר העולמי בג'נבה שוויץ. פרופ' מונין מרצה בתחומי התמחותה 
המכללה  ע"י  הוכתרה   2012 ובשנת  ובעולם  בארץ  מקצועיים  ובפורומים  אקדמיים  במוסדות 
מתקדמות  דידקטיות  שיטות  בהוראתה  לשלב  מקפידה  היא  מצטיינת.  כמרצה  צפת  האקדמית 

והיא חוקרת את השפעת יישומן בכיתות רב-תרבותיות.

פרופ' מונין היא בוגרת לימודים שלאחר תואר באמנות התיאטרון מאוניברסיטת תל אביב ובשנים 
האחרונות היא חוקרת את הקשר בין ספרות ותיאטרון לעולם המשפט, בעיקר בהיבט הדידקטי. 
פרופ' מונין זכתה בפרסים על עבודתה המחקרית וקיבלה מענקי מחקר והוראה מקרנות בישראל 
בקזחסטן  בלטביה,  בצ'כיה,  באוניברסיטאות  אורחת  כפרופ'  לימדה  האחרונות  בשנים  ובחו"ל. 

ובאיטליה.

בעבר כיהנה פרופ' מונין כיועצת המשפטית )בפועל( של מינהל הכנסות המדינה במשרד האוצר 
וכציר הכלכלי של ישראל למוסדות האיחוד האירופי בבריסל, בלגיה.

 www.nelmun.com :מידע נוסף ראו באתר האינטרנט
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Prof. Nellie Munin 
Prof. Nellie Munin, Adv. )LLB, LLM, LLD( is a member of the founding 
team of the Law School at Zefat Academic College. In addition, she is an 
adjunct lecturer in the Department of International Relations at the Hebrew 
University of Jerusalem and in the School of Law at the Interdisciplinary 
Center, Herzliya. Prof. Munin's fields of academic interest are EU law, tax 
law and international trade law. She published five books and many articles 
in these fields. Her PhD dissertation )submitted to the Hebrew University, 
Jerusalem( focuses on the General Agreement on Trade in Services )GATS(. 
She was an intern at the Legal Affairs Division of the WTO.

Prof. Munin lectures in academic and professional forums in Israel 
and abroad and in 2012 was recognized by Zefat Academic College as 
an outstanding lecturer. She teaches in advanced didactic methods, 
researching their particular effect in multi-cultural classes. She holds a BA 
in Theater Studies from Tel Aviv University and in recent years explores the 
links between law, literature and theater, particularly in terms of didactics.

Prof. Munin won prizes for her academic contribution and received 
teaching and research grants from domestic and international funds. In 
recent years she taught as visiting prof. in Czechia, Latvia, Kazakhstan 
and Italy. Previously, Prof. Munin served as chief legal advisor of the state 
revenue administration in the Israeli Ministry of Finance and as Minister of 
Economic Affairs in the Israeli Mission to the European Union.

Please see further information in her internet website: www.nelmun.com. 
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למשפטים  בבית-הספר  סגל  חברת  היא  סנג'רו  קיטאי  רינת  פרופ' 
במכללה האקדמית צפת. היא חברת סגל גם בפקולטה למשפטים במרכז 
התואר  לימודי  את  בהצטיינות  סיימה  היא  ולעסקים.  למשפט  האקדמי 
הראשון באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת 1992 והמשיכה במסלול 
הישיר לדוקטורט באוניברסיטה העברית. עבודת הדוקטורט שלה, אשר 
עסקה   ,2001 בשנת  ואושרה  שטיין  אלכס  פרופ'  של  בהנחייתו  נכתבה 
 בנושא "משמעותה של חזקת החפות בהליכים הקודמים להכרעת הדין".

עונשין,  דיני  פלילי,  דין  סדר  הם  סנג'רו  קיטאי  פרופ'  של  העניין  תחומי 
דיני  בנושא  בעברית  ספר  פרסמה  היא  טיפולי.  ומשפט  וספרות  משפט 

מעצר ועשרות מאמרים באנגלית ובעברית.

פרופ' רינת קיטאי סנג'רו

 Prof. Rinat Kitai-Sangero 
Prof. Rinat Kitai-Sangero is a member of the Law School, Zefat Academic College, and is 
also a member of the faculty of law at the College of law & Business. She graduated from 
the Hebrew University, magna cum laude )1992(, and earned her LL.D. from the Hebrew 
University )direct track( )2001(. Her LL.D. dissertation, written under the supervision of 
Prof Alex Stein, addressed the significance of the presumption of innocence beyond 
the burden of proof. Her areas of interest are criminal procedure, criminal law, law and 
literature and therapeutic jurisprudence. She is the author of a book addressing the 
law of detention and of dozens of articles in Hebrew and English. 
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פרופ' תמר גדרון
פרופ' תמר גדרון, )LL.B בהצטיינות, באוניברסיטה העברית, LL.M בהצטיינות 
למשפטים  בבית-הספר  סגל  חברת  הינה  תל-אביב(  באוניברסיטת   D.Iur

במכללה האקדמית צפת, ראשת בית הספר לשעבר.

האקדמי  המסלול  של  למשפטים  הספר  בית  בראש  עמדה  גדרון  פרופ' 
המכללה למנהל במשך שנים רבות, לצד תפקידי הוראה בפקולטה למשפטים 

באוניברסיטה העברית ובמרכז הבינתחומי.

נזיקין. מחקריה עוסקים  ובעיקר בדיני  גדרון מתמחה במשפט פרטי  פרופ' 
ובעלי  דירקטורים  רוא"ח,  רופאים,  דין,  עורכי  בנושא אחריות מקצועית של 
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 
 ADR-נמנית על סגל ההוראה בתכנית לתואר שני בתחום ה והיא  במסלול האקדמי במכללה מנהל 
הישראלי של  הסניף  בראש  ועמדה  הקימה  גדרון  פרופ'  מלטה.  באוניברסיטת  למשפטים  בפקולטה 

ה-Middle East - ICCInitiative שמרכזו באוניברסיטת Queen Mary בלונדון.

כיום פרופ' גדרון משולבת בעבודת ה-The National Research Foundation South Africa כחלק 
מה-Monitoring and Evaluation Unit. פרופ' 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 UNESCO חיפה 

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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Prof. Tamar Gidron 
Prof. Tamar Gidron is a full faculty member at the Law School, The Zefat 
Academic College. Prof. Gidron is former head of the Law School. Prof. 
Gidron was dean )8 years( of Striks Law School, College of Management, 
Academic Studies in Rishon Le`Zion. Prof. 

Gidron was the founder of the ADR Research Center at the College of Management 
as well as head and founder of the Israeli Branch of the Middle East Initiative )Queen 
Mary, University of London(. Prof. Gidron is currently the head of the Zefat Center 
for Bioethics, in collaboration with Ziv Medical Center Zefat and the Galilee Medical 
School )Bar-Ilan University(. She is also head of the Zefat Unit, UNESCO Chair in 
Bioethics. Prof. Gidron is a member of the Israeli Bar Association. She also acted on 
several public legal committees and was a member of the State’s Estates Committee 
)Justice Dep.( for 6 years. 

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 writes on libel law, privacy law, publicity right, moral right and free 
speech. Due to her extensive involvement in bioethics and medical law, Prof. Gidron 
has written a few wellaccepted papers on autonomy, consumer class actions against 
pharmaceutical companies )the Israeli Eltroxin case(, and The New Eugenics - won a 
research grant with a group of Israeli geneticists, jurists and doctors )med(. 
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פרופ 'איריס קנאור הינה חברת סגל בבית-הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת וחוקרת אורחת 
)גרמניה(.  בהיידלברג  פומבי  בינלאומי  ומשפט  השוואתי  ציבורי  למשפט  פלנק  מקס  במכון  בכירה 
בנוסף, היא חברת סגל בבית-הספר למשפטים של המכללה למנהל. במקביל היא מרצה בבתי ספר 
למשפטים באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת בר-אילן. כמו-כן היא מלמדת במכון למשפט איחוד 

אירופה באוניברסיטת סאברוקן )גרמניה(.

תחומי  ובארצות-הברית.  אירופה  ברחבי  שונים  במקומות  אורחת  וכחוקרת  כמרצה  שימשה  היא 
ומשפט  פומבי  בינלאומי  משפט  האדם,  זכויות  דיני  האירופי,  האיחוד  משפט  הם  שלה  המחקר 

בינלאומי פרטי.

היא מתעניינת בעיקר בשאלות מוסדיות בהסדרים אזוריים חוצי גבולות, בשאלת היחס בין המשפט 
הבינלאומי הפומבי והפרטי ובתחום המשפט ההשוואתי. 

פרופ' איריס קנאור

 Prof. Iris Canor 
Prof. Iris Canor is a member of the School of Law at Zefat Academic College and at the 
Striks School of Law at the College of Management Academic Studies in Israel. She also 
teaches as an Adjunct Professor at the Law Faculty of Universität des Saarlandes, Europa-
Institut )LL.M. Programme( and at the Law Faculties of the TelAviv University and Bar Ilan 
University )Israel(.

She is a senior research affiliate at the Max Planck Institute for Comparative Public Law 
and International Law. Additionally, she taught at Tulane Law School; European Legal 
Studies, )Paris, France( and the Center of Transnational Legal Studies, )London, England(. 
Moreover, she held visiting positions at the MPIL Heidelberg; European University 
Institute )Fernand Braudel Senior Fellowship, Italy(; New-York University, School of Law, 
Jean Monnet Center for International and Regional Economic Law & Justice )Emile Noel 
Fellowship, United States(; and at the Center of European Studies, Columbia University 
)United States(.

Her main fields of research are European Law; Human Rights Law; Public International 
Law and Private International Law with a special emphasis on the interplay between 
Public International Law and Private International Law; and Comparative Law. 
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פרופ' נמרוד שתיל הוא פרופ' חבר במכללה האקדמית צפת. הוא משמש 
תש"ס. הלימודים  שנת  מאז  במכללה  עברית  ולשון  הבעה  מדור   כראש 

סיים  ז"ל  רוזן  ברוך  חיים  פרופ'  בהדרכת  שלו  הדוקטורט  עבודת  את 
בהצטיינות בשנת תשנ"ז. נושאה היה צירופי שמות עצם בלשון העברית 

הדבורה, בהתבססות על הקלטת דוברים ובראייה סטרוקטורליסטית.

מאז לימד באוניברסיטת נאנסי בצרפת, באוניברסיטת חיפה וכן במכללת 
בבית-הספר  מלמד  הוא  בנוסף  בקצרין.  "אהלו"  ובמכללת  "אורנים" 

למשפטים ובחוג לספרות, אומנות ומוסיקה במכללה האקדמית צפת.

נושאי מחקרו הם התפתחויות בלשון העברית בת ימינו בתחומי המורפולוגיה 
והתחביר. נתוני המחקר שלו הן קורפוסים מוקלטים )כגון מעמ"ד(, וכן דליית נתונים 
על  הקדומה,  העברית  בנושא  מאמר  פרסם  הוא  כן  כמו  יוטיוב.  ומערוצי  מהרשת 
מקורם של כמה מפועלי הדיבור וכן מאמר בנושא הספרות בת ימינו. קובץ ממחקריו 

התפרסם בספרו" התפתחויות בלשון ימינו" בהוצאת האקדמיה ללשון העברית. 

פרופ' נמרוד שתיל

 Prof. Nimrod Shatil 
Prof. Nimrod Shatil is an associate professor in Zefat Academic College. He 
serves as the head of Hebrew department of the college since 2000. He 
completed his PHD studies in 1998 )cum laude( in Tel-Aviv University. 

His thesis )under the supervision of the late Prof. H.B. Rosen( dealt with 
nominal phrases in Spoken Hebrew, based on data gained from recordings 
of natural speech and analyzed through structural methods. He taught in 
the University of Nancy II )France(, university of Haifa, "Oranim" College 
and "Oholo" College. Additionally, he teaches in the Law School and in the 
Department of Literature in Zefat Academic College.

His main interests of research are developments in Contemporary 
Hebrew, mainly in morphology and syntax. His data are retrieved from 
recorded corpora of natural speech as well as data from the internet. 
In addition, he published papers on problems of ancient Hebrew 
and Modern Hebrew literature. A collection of his articles in Hebrew 
appeared in his book Developments in Contemporary Hebrew, The 
Academy of Hebrew Language, 2014.
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דוקטור, מרצה בכיר, בית-הספר למשפטים של המכללה האקדמית צפת. 
לשעבר תובע וסנגור בפרקליטות הצבאית.

דיני  הפלילי:  המשפט  ענפי  כל  את  וחוקר  מלמד  מעשור  למעלה 
בפשע  היא  המחקרית  ההתמחות  ראיות.  דיני  פלילי,  דין  סדר  עונשין, 
לגליזציה(. לעומת  )קרימינליזציה  ובהפללה  הדוקטורט;  עבודת   המקוון, 

מצטיין,  כמרצה  פעמים  חמש  נבחר  שני;  ולתואר  ראשון  לתואר  מרצה 
בשלושה מוסדות לימוד.

משפטיים;  לעוזרים  לשופטים;  מקצועיות,  השתלמויות  בעשרות  מרצה 
לפרקליטות הפלילית; לסנגוריה הציבורית; לפרקליטות הצבאית; ללשכת 
עורכי הדין; לחוקרי ילדים ולגופים נוספים. מחבר שלושה ספרים ועשרות 

מאמרים בעברית ובאנגלית. מחבר "אני מאמין אקדמי".

מייסד ומנהל את ערוץ היוטיוב "משפטים בקטנה." טבעוני ופעיל לשחרור בעלי חיים; עבור מטרה 
זו מלמד וחוקר דיני בעלי חיים ומרצה בנושא לשופטים, לעוזרים משפטיים, לעורכי דין ולסטודנטים. 

 ד"ר אסף הרדוף

 Dr. Assaf Harduf 
PhD, senior lecturer )assistant professor(, School of Law, Zefat Academic College. 
Formerly a prosecutor and a defender in the military advocate general. For over a 
decade, teaching and researching all branches of criminal law: substantive criminal 
law, criminal procedure law, and the law of evidence. Specializing in cybercrime )the 
PhD dissertation( and criminalization.

Author of three legal books, and dozens of legal articles, in Hebrew and 
English. Five times chosen outstanding lecturer, in three law faculties. Given 
dozens of professional lectures, to judges, to the general prosecution, to the 
public defense, to the military advocate general, to the Israeli bar and more. 
Vegan and animal liberation activist; to that end, teaching and researching animal law, 
and lecturing on the issue to judges, lawyers and students. 
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ד"ר מיטל פינטו היא מרצה בכירה למשפטים במכללה האקדמית צפת 
 LL.B ובממשל  במשפטים  ראשון  תואר  בעלת  אונו.  האקדמית  ובקריה 
במשפטים  שני  תואר  בהרצליה,  הבינתחומי  מהמרכז  יתרה  בהצטיינות 
למשפטים  מהפקולטה   )S.J.D( למשפטים  דוקטור  ותואר   )L.L.M(
תיאוריות  בראי  מיעוטים  של  זכויות  חקרה  שם  טורונטו,  באוניברסיטת 
פוליטיות של רב-תרבותיות ושוויון. בעבר שימשה מתמחה בלשכתו של 

השופט גרוניס בבית המשפט העליון.
במרכז  פוסט-דוקטורט  כעמיתת  כיהנה  פינטו  ד"ר   ,2009-2010 בשנים 
חוקתי  במשפט  מומחית  העברית.  באוניברסיטה  אדם  לזכויות  מינרבה 
תורת  שלה:  ההוראה  תחומי  המשפט.  של  ובפילוסופיה  ומנהלי, 
בקונפליקטים  מתמקדים  מאמריה  ופמיניזם.  ומשפט  מנהלי,  משפט  חוקתי,  משפט  המשפט, 
ברגשות,  פגיעה  שפה,  זכויות  הפליה,  של  בהקשר  רב-תרבותיות  במדינות  העולים  משפטיים 
השוואתי.  משפט  ושל  מושגי  ניתוח  של  מחקר  מתודולוגיות  במאמריה  מיישמת  דת.  וחופש 
 The Canadian Journal of Law and Jurisprudence, כגון:  עת  בכתבי  הופיעו  פרסומיה 
.Oxford Journal of Legal Studies, King's Law Journal, Ratio Juris, Ethnicities 

ד"ר פינטו מתנדבת בעמותה למשפט ציבורי ושימשה כמזכירת העמותה. 

 ד"ר מיטל פינטו

 Dr. Meital Pinto 
Dr. Meital Pinto is a senior lecturer at the Zefat Academic College School of Law and 
the Ono Academic College Faculty of Law. Dr. Pinto has S.J.D. )2009( and LL.M. )2005( 
from the University of Toronto, and LL.B degree )2003( in Law and Government from the 
Interdisciplinary Center )IDC( Herzliya, Israel )Magna cum Laude(. Prior to her graduate 
studies Dr. Pinto served as a law clerk to Justice Asher Grunis of the Israeli Supreme Court, 
the former Chief Justice of the Supreme Court of Israel. Dr. Pinto teaches in the fields of 
Jurisprudence, Constitutional Law, Administrative Law, and Law and Feminism. Dr. Pinto’s 
research focuses on the issues of discrimination, and minority rights within multicultural 
societies )especially language rights and religious freedom(, including rights of minorities 
within minorities. Among her recent publications are: "The Right to Culture, the Right to 
Dispute, and the Right to Exclude: A New Perspective on Minorities within Minorities" 28 

RATIO JURIS 521-539 )2015(; "Taking Language Rights Seriously" 25 KING'S LAW JOURNAL 
)Hart Publishing( 231-254 )2014(; "Philosophy of Language Policy" in Bernard Spolsky ed., 
The Cambridge Handbook of Language Policy 37-58 )Cambridge: Cambridge University 
Press, 2012( )With Denise Réaume(; "What Are Offences to Feelings Really about? A New 
Regulative Principle for the Multicultural Era, 30)4( OXFORD JOURNAL OF LEGAL STUDIES 
695 )2010(; “On the Intrinsic Value of Arabic in Israel - Challenging Kymlicka on Language 
Rights” 20)1( THE CANADIAN JOURNAL OF LAW & JURISPRUDENCE 143-172 )2007(. 
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ד"ר עופר סיטבון
ד"ר עופר סיטבון )B.A., LL.B, LL.M, PH.D( הינו מרצה בכיר 
ומכהן  צפת  למשפטים של המכללה האקדמית  בבית-הספר 
האקדמי  במרכז  וחברה  לתאגידים  הקליניקה  כראש  גם 
למשפט ולעסקים. את עבודת הדוקטורט שלו כתב בפקולטה 
למשפטים באוניברסיטת תל אביב. מחקרו עסק בניסיון לכלול 
שיקולי אחריות חברתית במסגרת הרפורמה בדיני התאגידים 
קרן  פרס  את  קיבל  הוא  המחקר  על   .2006 משנת  באנגליה 
בישראל  מסוגו  החשוב  הפרס  מצטיינים,  לדוקטורנטים  וולף 

לתלמידי מחקר.

)בהצטיינות(  ובפילוסופיה  ראשון במשפטים  תואר  בעל  הוא 
מן האוניברסיטה העברית בירושלים, ותואר שני במשפטים )בהצטיינות יתרה, ראשון 
2007 בפרס  בכיתה( מאוניברסיטת תל אביב. מאמר המבוסס על התיזה זכה בשנת 
למשפט  הישראלית  האגודה  מטעם  העבודה  דיני  בתחום  המצטיין  למאמר  גולדברג 

העבודה.

בשנת 2017 ערך במשותף עם ד"ר רונית דוניץ-קידר את הספר משפט, שוק ופוליטיקה: 
על אחריות חברתית של תאגידים. הוא ממייסדי כתב העת "מעשי משפט - כתב עת 
למשפט ולתיקון חברתי" ושימש כעורכו הראשי בין השנים 2007-2012. הוא ממייסדי 
ניהל בין השנים  ולעסקים שאותו  המכון לאחריות תאגידית במרכז האקדמי למשפט 

.2013-2015

מאז 2009 הוא משמש כעמית בכיר וכראש התחום החברתי-כלכלי במכון "שחרית"; 
ומאז 2018 הוא משמש כעמית מחקר במכון ון-ליר בירושלים וכמנהל שותף של פרויקט 
המחקר "הכלכלה הפוליטית של הפופוליזם העכשווי", המשותף לשני המכונים. הוא 
פרסם עשרות מאמרי דעה בעיתונות היומית והכלכלית בישראל. הוא נטל חלק פעיל 
 2019 בשנת  הטבעי.  הגז  ייצוא  ונגד  הסוהר  בתי  הפרטת  נגד  הציבוריים  במאבקים 
הצטרף לסגל הפקולטה למשפטים במכללה האקדמית צפת ומלמד בה דיני תאגידים 

ודיני עבודה. 
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Dr. Ofer Sitbon 
Dr. Ofer Sitbon )B.A., LL.B. LL.M. PH.D( is an associate professor at the Faculty of Law, Zefat 
Academic College and serves also as the head of the Clinic for Corporations and society 
at the College of Law & Business. He wrote his dissertation at the Buchmann Faculty 
of Law, Tel-Aviv University, on the topic of the attempt to include social responsibility 
considerations during the 2006 UK Company Law Reform. It was awarded the Wolfe 
Foundation scholarship for outstanding doctoral students - the highest award in Israel 
for Ph.D. candidates.

He Graduated )Magna Cum Laude( from the Faculty of Law )LL.B.( and the Department of 
Philosophy )B.A.( )1998( at the Hebrew University of Jerusalem; and Summa Cum Laude 
)1st in class( from the Buchmann Faculty of Law at the Tel Aviv University )LL.M.(. An 
article based upon his LL.M. thesis won the Goldberg Prize for the best annual article in 
Labor Law awarded by The Israeli Association for Labor Law and Social Security.

In 2017 he co-edited )with Dr. Ronit Donyets-Kedar( the book Market, Law and Politics: 
on Corporate Social Responsibility. He was one of the founders of the Tel Aviv University 
Journal of Law and Social Change )Ma'asei Mishpat( and served as its editor-inchief 
between 2007-2012. He was one of the founders of the Corporate Social Responsibility 
Institute at the College of Law and Business, and served as its executive director between 
2013-2015. Since 2009, he serves as a Senior Fellow and as Head of the Socio-Economic 
Department at the Shaharit Institute. Since 2018 he serves as a research fellow at Van 
Leer Jerusalem Institute and co-directs a research group, joint to both institutes, on "The 
Political Economy of Contemporary Populism”.

He has published dozens of opeds in the leading national and economic newspapers. 
He participated actively in the public campaigns against the privatization of prisons 
and the decision to export natural gas. In 2019 he joined the Faculty of Law, Zefat 
Academic College, where he teaches Corporate Law and Labor Law. 
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חברת  הינה   )LL.B., LL.M., JSD( ליפשיץ-אבירם  פנינה  ד"ר  עוה"ד 
ומועסקת  צפת  האקדמית  במכללה  למשפטים  בבית-הספר  סגל 
ד"ר  עסקה  ואילך   1974 משנת  העברית.  באוניברסיטה  החוץ  מן  כמורה 
ודיני קנין. דיני חוזים  דין במגזר הפרטי בתחום   ליפשיץ-אבירם כעורכת 

את עבודת הדוקטורט שלה כתבה ד"ר ליפשיץ-אבירם בנושא "הסכמה 
מדעת של קטין לטיפול רפואי".

לאחר הגשת עבודת הדוקטורט בשנת 2005, שימשה ד"ר ליפשיץ-אבירם 
כמרצה בטכניון בחיפה )לימודי תואר שני במדיניות מקרקעין ויזם הפיתוח 
הפרטי(, כמרצה אורחת בקורסי השתלמות לרופאים בפקולטה לרפואה 

באוניברסיטת תל-אביב, וכחברת סגל בקריה האקדמית אונו. 

קטין  של  מדעת  "הסכמה  בשם:  הראשון  ספרה  את  פרסמה  ליפשיץ-אבירם  ד"ר   ,2006 בשנת 
לטיפול רפואי" בנושא הדוקטורט בהוצאת פרלשטיין-גינוסר, ובשנת 2016 פרסמה את ספרה השני 
בשם: "איזון עדין" בהוצאת נבו, ספר שהינו תוצאת מחקר שביצעה בנושא זכויות עוברים בשלב 
השלישי,  ספרה  כתיבת  הסתיים  אלה  בימים  האישה.  לזכות  זכויותיהם  בין  והדיכוטומיה  החיות 

בשפה האנגלית, בשם:
A Mouth for those with no voice - The unspoken imbalance "between a mother and her fetus"

בשנת 2012 הצטרפה ד"ר ליפשיץ-אבירם לסגל בית-הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת 
שם היא מלמדת קנין, אתיקה וביואתיקה. 

 ד"ר פנינה ליפשיץ - אבירם

Dr. Pnina Lifshitz-Aviram 
Adv. Dr. Pnina Lifshitz-Aviram, )LL.B., LL.M., JSD.( is a member of the Law School, Zefat 
Academic College, and is employed as a Lecturer at the Hebrew University.

Since 1974 Dr. Lifshitz-Aviram has been a law practitioner in the fields of Real Estate 
and Contracts. Dr. Lifshitz-Aviram submitted her JSD. dissertation "Informed consent 
of A Minor to Medical Treatment" in 2005 and in 2006 she published her first 
book in this name. In 2016 Dr. LifshitzAviram published her second book entitled: 
"FRAGILE EQUIPOSE" - a book sheds a perspective on the rights of a viable fetus in the 
eye of Israeli Law. These days a new book in English is ready for publication entitled: 
"A Mouth for those with no voice - The unspoken imbalance between a mother and 
her fetus".

In 2012 Dr. Lifshitz-Aviram joined the School of Law, Zefat Academic College, where 
she teaches Property Law, Ethics and Bioethics.
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ד"ר ליאת פרנקו ).B.A., J.D., L.L.M., Ph.D( הינה חברת סגל בבית-הספר 
למשפטים במכללה האקדמית צפת ומרצה בלימודי תואר שני במשפט 
ללא משפטנים באוניברסיטת חיפה. את עבודת הדוקטורט שלה כתבה 
תופעה   - נוער  ובני  ילדים  בקרב  ברשת  "אלימות  בנושא  פרנקו  ד"ר 
מתפתחת ומשתנה הדורשת בחינת חוקים מקומיים ובינלאומיים ומידת 

התאמתם להתמודדות עם תופעה זו".

את התואר הראשון בתקשורת ואת התואר השני במשפטים סיימה ד"ר פרנקו 
באוניברסיטת UCLA שבקליפורניה בארה"ב. עם חזרתה לארץ התשלבה ד"ר 
פרנקו במרכז האקדמי כרמל, שם ריכזה את קורס החונכות ומאגרי המידע. 

בשנת 2013 זכתה ד"ר פרנקו במלגת סייבר מטעם משרד המדע והטכנולוגיה.

בשנת 2019 השתלבה ד"ר פרנקו בסגל בית-הספר למשפטים במכללה האקדמית 
צפת שם היא מלמדת משפט ברשת, דיני חינוך וילדים ונוער במשפט. 

ד"ר ליאת פרנקו 

 Dr. Liat Franco 
Dr. Liat Franco )B.A., J.D., L.L.M., Ph.D.( is a member of the School of Law 
in Zefat Academic College and is employed as a lecturer in the Faculty of 
Law at Haifa University.

Dr. Franco submitted her Ph.D. dissertation "Cyberbullying, an Evolving 
Phenomenon Amongst Children and Youth-Demands Reframing local and 
International Law" in 2018. Dr. Franco completed a B.A in Communication 
from UCLA and graduated from UCLA Law School with a J.D at 2003. She 
is a Member of the NY Bar Association, the California Bar Association and 
the Israeli Bar association.

Upon her return to Israel she was employed in Carmel Academic College. 
In 2013 Dr. Franco received a scholarship from the Israeli Ministry of 
Science, Technology and Space. In 2019, Dr. Franco joined the School of 
Law, Zefat Academic College, where she teaches Internet Law, education 
Law and Children and Youth in Law. 
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ד"ר בעז סגל משמש כמרצה בבית-הספר למשפטים במכללה האקדמית 
צפת וכן כמרצה בבית-הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר.

ד"ר סגל השלים את לימודי התואר ראשון במשפטים )LL.B( בהצטיינות 
במסלול האקדמי - המכלל למנהל, ובשנת 2016 - במסגרת המסלול הישיר 
למשפטים  בפקולטה  שלו  הדוקטורט  עבודת  את  השלים   - לדוקטורט 

באוניברסיטה העברית בירושלים. 

תחומי המחקר של ד"ר סגל הם אחריות המדינה במשפט פרטי, רשלנות 
ציבוריים  מזיקים  של  והרתעתם  ולחוד  יחד  האחריות  כלל  רגולטורית, 

באמצעות דיני הנזיקין.

ד"ר סגל משתתף באופן קבוע בכנסים ומעביר קורסים וסמינרים בתחומי התמחותו. 

ד"ר בעז סגל

Dr. Boaz Segal 
Dr. Boaz Segal is a lecturer at Zefat Academic College, School of Law, and at Sapir 
Academic College, School of Law. He earned his Bachelor’s Degree in Law )LL.B( 
with honors from the College of Management Academic Studies. In 2016 - in a direct 
Ph.D. program - Dr. Segal completed his PhD thesis at the Hebrew University of 
Jerusalem, Faculty of Law. His areas of research are State's Liability in Private Law, 
Regulatory Negligence, The Rule of Joint and Several Liability and Deterrence of 
Public Authorities by the Law of Torts. Dr. Segal regularly participates in conferences 
and teaches courses and seminars in his areas of expertise.
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ד"ר דניאלה אסרף ).LL.B, LL.M, M.B.A, Ph.D( הינה חברת סגל בבית-הספר 
למשפטים במכללה האקדמית צפת ומועסקת במכללת נתניה כמרצה מן 
"פורמליזם  בנושא  אסרף  ד"ר  כתבה  שלה  הדוקטורט  עבודת  את  החוץ. 
בדיני שטרות" בהנחייתה של פרופ' מיכל אלברשטין, אוניברסיטת בר אילן.

כמרצה  ללמד  אסרף  ד"ר  החלה   ,2017 בשנת  הדוקטורט,  קבלת  לאחר 
דיני  הקורסים:  את  נתניה  האקדמית  במכללה  למשפטים  בבית-הספר 
בנוסף,  קניין.  ודיני  משפטית  כתיבה  משפטיים,  מסמכים  ניסוח  מכרזים, 
במכללה  למשפטים  בית-הספר  לסגל  אסרף  ד"ר  הצטרפה   2017 משנת 
האקדמית צפת שם היא מלמדת כמרצה את הקורסים: אמצעי תשלום, דיני 
בנקאות, חברות ויחידים בקשיים, הוצאה לפועל וניסוח מסמכים משפטיים.

העת  בכתב  לפרסום  נשלח   2018 בשנת  אקדמי.  למחקר  זמנה  את  אסרף  ד"ר  מקדישה  במקביל, 
מחקרי משפט מאמר בנושא: "פורמליזם בדיני שטרות". בנובמבר 2018 נשלח לפרסום בכתב העת 
שני  חקיקתי".  לשינוי  השטרות-בדרך  פקודת  של  הקוגנטי  "המודל  בנושא:  מאמר  משפט  מאזני 
ו"תקנת שוק  "שינוי מהותי בתנאי מכרז"  נוספים העומדים לקראת פרסום הם בנושאים:  מאמרים 

במקרקעין - הסתמכות על צו ירושה". 

ד"ר דניאלה אסרף 

Dr. Daniella Assaraf 
Dr. Daniella Assaraf )Phd., M.B.A., LL.M., LL.B( is a faculty member at the Law School of the 
Zefat Academic College, and she is also employed at the Netanya Academic College as a 
part-time lecturer. Dr. Assaraf wrote her doctoral thesis on the subject of "The Formalism 
in the Negotiable Instruments Law" under the guidance of Prof. Michal Alberstein from 
the Bar Ilan University. In the year 2017, after she received her Ph.D., Dr. Assaraf started 
teaching as a lecturer at the Netanya Academic College in the courses of Tender law, 
The drafting of legal documents, Legal writing and Property law. In addition, in the year 
2017, Dr. Assaraf joined the School of Law at Zefat Academic College, where she teaches 
the courses of Means of Payment and the law of Negotiable Instruments, Banking law, 
Companies and individuals in difficulties, Execution law and the Drafting legal documents. 
Simultaneously, Dr. Assaaf devotes her time to academic research. In the year 2018, an 
article of hers in the subject of "Formalism in the Law of Negotiable Instruments" was sent 
to publication in the legal journal "Mechkarei Mishpat" )"Legal Studies"(, and in November 
2018, an article of hers in the subject of "The Cogent Model of the Bills of Exchange 
Ordinance- on the way to a Legislative Modification" was sent to publication in the legal 
journal "Maazanei Mishpat" )"The Scales of the Law"(. Two additional articles of hers in the 
subjects of "A Substantial Modification in the Terms of a Tender" and "The Market Overt in 
Land- Reliance on the Inheritance Order", are about to be published. 
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במכללה  למשפטים  בבית-הספר  סגל  חבר  הוא  שילד  אלעד  ד"ר 
ובמכללה  למנהל  במכללה  האקדמי  במסלול  ומרצה  צפת  האקדמית 
התביעה  על  כממונה  שילד  ד"ר  מכהן  כך,  על  נוסף  נתניה.  האקדמית 
מרכז  הנהלת  וכחבר  למנהל  במכללה  האקדמי  במסלול  המשמעתית 

המחקר הבין-תחומי לפיתוח קהילתי רב-תרבותי.

ד"ר שילד חבר בלשכת עורכי הדין החל משנת 2006, ובעברו היה שותף 
בניהול המכון האקדמי לחקר יישוב סכסוכים וגישור. את התואר הראשון 
הדוקטורט,  עבודת  ואת  יתירה  בהצטיינות  שילד  ד"ר  סיים  במשפטים 
במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט, כתב באוניברסיטה העברית בירושלים 

בנושא "אחריותם המשפטית של גורמי ביניים כלפי צרכנים: סוכנויות נסיעות כמקרה בוחן".

של  כלכלי  ניתוח  נזקין,  דיני  חוזים,  דיני  הם  שילד  ד"ר  של  המרכזיים  וההוראה  המחקר  תחומי 
המשפט ודיני צרכנות. 

ד"ר אלעד שילד

Dr. Elad Schild 
Dr. Elad Schild is a member of the School of Law at Zefat Academic College and 
a lecturer at the College of Management, Haim Striks School of Law, and at the 
Netanya Academic College. In addition, Dr. Schild serves as the director of the 
disciplinary prosecution at the College of Management and as a board member of 
the Interdisciplinary Research Center for MultiCultural Community Development.

Dr. Schild is a member of the Israel Bar since 2006 and was formerly the associate 
manager of the Academic Institute for the Study of Conflict Resolution and Mediation. 
Dr. Schild completed his LL.B degree with highest honors )summa cum laude(, and his 
doctoral dissertation was written in the direct PhD track at the Hebrew University of 
Jerusalem on "Legal Liability of Intermediaries Towards Consumers: Travel Agencies 
as a Case Study". Dr. Schild's main areas of research and teaching are contract law, 
law of torts, economic analysis of law and Consumer Protection Law. 
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לימודיו  את  סיים   )LL.B., LL.M.( כבישי  אמיר  עוה"ד 
לימודיו  במהלך  באנגליה.  במשפטים  השונים  לתארים 
באוניברסיטת  לימד  הוא  במשפטים  שלישי  לתואר 

מנצ'סטר עירוני והונג קונג.

עם חזרתו לישראל, הוא עבר בהצלחה את מבחני לשכת 
פרקטית.  משפטית  קריירה  לפתח  והחל  הדין  עורכי 
צפת,  האקדמית  במכללה  מלמד  הוא  האחרון  בעשור 
"אנגלית  מלמד  הוא  שם  למשפטים  בבית-הספר  לרבות 

למשפטנים".

עוה"ד אמיר כבישי

Amir Kabishi, Adv. 
Adv. Amir Kabishi )LL.B., LL.M.( accomplished his law studies in the UK. 
During his Ph.D. studies, he taught at the Manchester Metropolitan 
University and Hong Kong University.

Upon his return to Israel, he passed the Bar Exam thus become a law 
practitioner in Israel. For the last decade, he has been teaching at Zefat 
Academic College, including at the School of Law where he teaches 
“English for Lawyers”. 

32



ד"ר זאיד פלאח הינו שופט בבית-משפט השלום בחיפה ומומחה במשפט 
פלילי. בשנת 2014 קיבל את הדוקטורט במשפטים מאוניברסיטת חיפה, 
הפלילי".  במשפט  רב-העבריינים  של  "מעמדו  היה  שלו  העבודה  ונושא 
בעבודתו בחן ד"ר פלאח, בין היתר, את אחריותם הפלילית של ראשי ארגוני 
הפשע, לעבירות שבוצעו על-ידי חברי ארגונם, גם במקרים בהם ההוראה 

לביצוע המשימה העבריינית לא ניתנה באופן ישיר ע"י המנהיגים.
במהלך לימודי הדוקטורט שהה במכון מקס פלאנק למשפט פלילי השוואתי 
ולאחר סיום הדוקטורט שהה בפקולטה  ובינלאומי, בפרייבורג שבגרמניה 

למשפטים בניו-יורק, שם השתלם במשפט פלילי.
בשנת 2015 פרסם את ספרו "הפשע המאורגן במשפט" בו סקר, במסגרת 

המשפט המשווה, מדינות רבות בעולם, בסוגיית דיני השותפות וחלותם על ארגוני הפשע.
בתארים  מחזיק  פלאח  ד"ר  אחרות.  לאור  ובהוצאות  קרמניצר,  בספר  מאמרים,  פרסם  פלאח  ד"ר 
המשפט  בתחום  מרצה  והוא  ת"א,  מאוניברסיטת  ובפילוסופיה,  בארכיאולוגיה  נוספים,  אקדמאיים 
הפלילי באקדמיה ובלשכת עורכי הדין. החל משנת הלימודים תש"פ משמש כמרצה מן החוץ בבית-

הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת, שם הוא מלמד קורסים בתחום המשפט הפלילי.

השופט ד"ר זאיד פלאח 

Judge Dr. Zaid Falah 
Dr. Zaid Falah is a judge in the Haifa Magistrate's Court and an expert on criminal law. In 
2014 he received his doctorate in law from the University of Haifa, and his subject of work 
was "The Status of the Arch-Criminals in Criminal Law". In his work, Dr. Falah examined, 
among other things, the criminal responsibility of the heads of criminal organizations 
for offenses committed by members of their organization, even in cases where the 
instructions to carry out the delinquent task was not directly given by the leaders. During 
his doctoral studies he studied at the "Max Planck Institute for Foreign and International 
Criminal Law", Freiburg-Germany, and after completing his Ph.D. he went to "Cardozo 
School of Law", New York-USA, where he studied criminal law.

In 2015 he published his book "The Organized Crime in Law", in which he reviewed, in 
comparative law, many countries around the world the issue of partnership law and their 
application to criminal organizations. Dr. Falah has published articles in the Kremnitzer 
book and other publications, and holds academic degrees in Archeology and Philosophy 
from Tel Aviv University. He lectures on criminal law at the academy and the Israel Bar 
Association. From the year 2019 he will join the School of Law at the Zefat Academic 
College, as adjunct lecturer, where he will teach courses in criminal law. 
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ד"ר קרנית מלכא-טיב 
ד"ר קרנית מלכא-טיב )L.L.B, L.L.M, Ph.D( הינה מרצה מן החוץ בבית-
הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת החל משנת הלימודים תשע״ה. 
בינלאומי  מיסוי  מקרקעין,  מיסוי  הכנסה,  מס  מע״מ,  דיני  המחקר:  תחומי 

ועבירות צווארון לבן. 

הרצאות: 
קורסי חובה: משפט חוקתי )2016-2014(, דיני מיסים )2019(. 

קורסי בחירה: עבירות צווארון לבן )2016-2014, 2017, 2019(, דיני מע״מ 
)2018-2017(, דיני חינוך )2018(.

2019, סוגיות במיסוי מקרקעין )2019-2018(.
סמינריונים: עבירות מס )2016-2014(, מיסוי בינלאומי )2018(. 

קרנית השלימה את לימודי התואר הראשון שלה באוניברסיטת חיפה. את לימודי התואר השני סיימה 
כמצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמים במסגרת התוכנית הישירה ללימודי דוקטורט באוניברסיטת 
חיפה. קרנית כתבה את הדוקטורט שלה במסגרת התוכנית הישירה לדוקטורט באוניברסיטת חיפה 
חברות  מנהלי  על  אחריות  להטלת  "ההצדקה  הדוקטורט:  נושא  מצטיינים(,  לסטודנטים  )תכנית 
ומייצגים בדיני המס." משנת 2010 קרנית אף עובדת כעורכת דין במשרד המתמחה במיסים ונדל"ן. 
החל משנת הלימודים תשע״ח, ד"ר קרנית מלכא-טיב הינה מרצה מן החוץ במכללה האקדמית כנרת. 

Dr. Karnit Malka Tiv 
Dr. Karnit Malka Tiv )L.L.B, L.L.M, Ph.D( is an adjunct lecturer at the School of Law, 
Zefat Academic College. Research Areas: VAT Law, Income Tax, Real Estate Taxation, 
International Taxation, and White Collar Offenses. 

Teaching: 
Core Courses: "Constitutional Law" )2014-2016(, "Tax Law" )2019(. 
Elective Courses: "White Collar Crimes" )2014-2016, 2017, 2019(, "VAT Law" )2017-2018(, 
"Education Law" )2018-2019(, "Real Estate Taxation" )2018-2019(. 
Seminars: "Tax Crimes Semina" )2014-2016(, "International Taxation Seminar" )2018(. 

Karnit completed her L.L.B from the University of Haifa. accomplished the Masters studies 
of the Direct Program for Doctoral Studies in Law at the University of Haifa as a dean of 
advanced studies list of outstanding student. Karnit wrote her doctoral as part of her direct 
doctoral program at Haifa university, which is a track for outstanding students. Karnit's 
doctoral theme: "The justification for imposing liability directors and represent in tax laws." 
From 2010 Karnit also works as a lawyer at an office specializing in taxes and real estate. 
Dr. Karnit Malka-Tiv, is also a lecturer at the Kinneret Academic College, from 2018. 

34



בבית-הספר  החוץ  מן  מורה  הוא  לדרר  איתן  עוה"ד 
למשפטים במכללה האקדמית צפת ובפקולטה למשפטים 
של אוניברסיטת חיפה. עו"ד לדרר הוא בוגר החוגים למדע 
באוניברסיטת  התיכון  המזרח  של  ולהיסטוריה  המדינה 
באוניברסיטה  למשפטים  הפקולטה  ובוגר  תל-אביב 
העברית בירושלים. עוה"ד לדרר מילא שורה של תפקידים 
לרבות   ,1992 בשנת  לשורותיה  הצטרף  מאז  בפרקליטות 
)אזרחי( בשנים 2009-2018  בתפקיד פרקליט מחוז חיפה 
ומאז פברואר 2018 הוא מכהן כפרקליט מחוז צפון )אזרחי(. 

עוה"ד איתן לדרר 

 Eytan Lederer, Adv.  
Adv. Eytan Lederer is an adjunct lecturer at the Law of 
School at Zefat Academic College and at the School of Law 
at Haifa University.

He is a graduate of Tel-Aviv University )the Department 
of Political Science and the Department of History of the 
Middle East( and the Hebrew University in Jerusalem 
)Faculty of Law(. Since he joined the Ministry of Justice in 
1992, Adv. Lederer held various positions, including serving 
as the District Attorney of the Haifa District )Civil Affairs( 
)2009-2018( and since February 2018 he is the District 
Attorney of the Northern District )Civil Affairs(. 
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עוה"ד ד"ר עלא חיידר הינו מרצה מן החוץ בבית-הספר למשפטים במכללה 
האקדמית צפת. עבודת הדוקטורט שלו הנה עבודה שבודקת את הקשר 
בפקולטה   2017 שנת  בסוף  אושרה  היא  הגיאוגרפיה.  לבין  המשפט  בין 
ופרופ'  קדר  סנדי  פרופ'  של  בהנחייתם  חיפה,  באוניברסיטת  למשפטים 
ראסם ח'מאיסי תחת הכותרת "אי צדק סביבתי בקרב האזרחים הערבים 

בישראל: מחצבות ויערות כמקרי מבחן".

בבדיקת  "השימוש  עבודה:  בדיני  עוסקת  חיידר  ד"ר  של  המוסמך  עבודת 
הפוליגרף )גלאי שקר( בעולם העבודה", והיא נכתבה בהנחיית פרופ' מוטי 
מירוני בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. בנוסף, ד"ר חיידר עוסק 

בעריכת הדין ומתמחה בדיני איכות הסביבה, בדיני עבודה ובדיני ביטחון סוציאלי.

ד"ר חיידר שימש בעבר יועץ משפטי ומנהל המרכז לצדק סביבתי באגודת הגליל )האגודה הערבית למחקר 
ושירותי בריאות ע"ר( והוא ייצג את אגודת הגליל במספר תיקים ונושאים הקשורים בנושא הצדק הסביבתי, 
בית-הספר  של  החוץ  לסגל  חיידר  ד"ר  הצטרף  בשנת 2018  זה.  בתחום  מאמרים  פירסם  הוא  גם  כמו 
המשפטים במכללה האקדמית צפת, שם הוא מלמד שני קורסים: דיני איכות הסביבה ודיני ביטחון סוציאלי. 

עוה"ד עלא חיידר 

Dr. Ala Haidar, Adv.  
Dr. Ala Haidar is an adjunct lecturer at the School of in Zefat Academic College. His 
doctoral dissertation is interdisciplinary )law and geography( and it was approved at the 
University of Haifa )Law Faculty( at the end of 2017, under the supervision of Prof. Rasem 
Khamisi and Prof. Sandy Kedar entitled "Environmental injustice among Arab citizens in 
Israel: quarries and forests as case studies". The Master's thesis of Dr. Haidar deals with 
labor law: "The use of polygraph testing in the workplace", written under the supervision 
of Prof. Moti Mironi at Faculty of Law of Haifa University.

In addition, Dr. Haidar is law practitioner specialized in several fields of law; environmental 
law, labor law and social security. Dr. Haidar previously served as the legal advisor and 
director of the Center for Environmental Justice at the Galilee society, thus representing 
the Galilee society in a number of cases and issues related to environmental justice, as 
well as publishing articles in this field.

In 2018, Dr. Haidar joined the School of Law in Zefat Academic College, where he teaches 
two courses: environmental law and social security law. 
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בסנגוריה  הפנימי  בצוות  דין  עורכת  הינה  שלג  רימונה  עוה"ד 
הוסמכה  בכירה.  תחום  מנהלת  בדרגת  צפון,  במחוז  הציבורית 
כעורכת דין ביוני 2006, החלה את דרכה בהתמחות בפרקליטות 
מחוז תל-אביב )פלילי(, לאחר מכן עבדה כשכירה במשרד עורכי 
דין פלילי, בהמשך ניהלה עסק עצמאי לעריכת דין העוסק בתחום 
הציבורית  הסנגוריה  של  חיצונית  דין  כעורכת  ועבדה  הפלילי 

במחוז צפון.

החל מחודש ינואר 2011 ועד היום, עורכת דין בסנגוריה הציבורית בצוות 
הפנימי. במסגרת עבודתה בצוות הפנימי ממונה על מחלקת איכות הייצוג 
ותחום הערעורים במחוז צפון. בחודש דצמבר 2017 סיימה קורס ניהול דרג תיכוני )"מובילים שינוי"(, 

בשיתוף משרד המשפטים )חטיבת ניהול ההון האנושי( עם האוניברסיטה הפתוחה.

במסגרת תפקידה, אחראית על הגשת ערעורים לבית-המשפט המחוזי על הכרעות דין ו/או 
גזרי דין של בתי משפט השלום. בינואר 2018 הובילה את הקמת המחלקה לאיכות הייצוג 
בסנגוריה הציבורית במחוז צפון. הקמתה כללה יצירת הנחיות פיקוח לצוות הפנימי והטמעתן 
בצוות החיצוני; הנחיות אחידות לעורכי הדין; קביעת מדיניות כללית ואיתור נושאים מרכזיים 
השנתית  לתוכנית  לב  שימת  תוך  זאת  אחידה,  ובקרה  ביקורת  דרכי  קביעת  לטיפול;  כיעד 
בבתי  הן  פריפריה(,  )כולל  במחוז  שונים  משפט  בבתי  מופיעה  במקביל  המחלקה.  וליעדי 
משפט שלום, הן בבתי משפט מחוזיים במסגרת ניהול תיקים פליליים מורכבים והן בערעורים 

בבית המשפט העליון.

נוטלת חלק בפרויקטים בקהילה כגון: הרצאות בבתי ספר על ההליך הפלילי והשלכותיו, 
הרצאות בפני שירות המבחן לנוער, הרצאות בפני שוטרים בקורס חקירות וכן בפעילויות 
של לשכת עורכי הדין. החל מחודש אוקטובר 2017 ועד היום, מנחה קלינית של הקליניקה 
האקדמי  המנחה  ותד  מוחמד  פרופ'  עם  יחד  הפלילי  בהליך  ונאשמים  חשודים  לזכויות 

ודיקאן בית-הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת. 

עוה"ד רימונה שלג
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Rimona Sheleg, Adv. 
Adv. Rimona Sheleg is a lawyer and a Senior manager in the Public Defender's Office 
)Northern District(. She began her career as an intern at the District Attorney's Office 
)Criminal division( in Tel-Aviv. She Was then certified as a lawyer in June 2006. 
Then she worked as a defense attorney at a criminal law firm. Later on she opened 
up her own law firm and work private cases alongside cases she took as a contractor 
for the Public Defenders Office in the Northern District. From January 2011 until now, 
she is a lawyer and a senior manager at the Department of Representation Quality 
Assurance and Appeals in the Public Defenders Office in the Northern District. In 
December 2017 Completed a middle level management course )"Leading Change"(, 
in collaboration of the Ministry of Justice )Human Capital Management Division( with 
the Open University.

As part of her role as a senior manager, she is responsible for filing criminal appeals 
to the District Court. In January 2018, she led the establishment of the Department 
of Representative Quality Assurance in the Northern District Public Defender's Office, 
including the establishment of supervisory guidelines for internal staff and the 
implementation of external staff; Uniformity for attorneys; establishing general policy 
and identifying key issues as a target for legal arguments; determining uniform audit 
and control procedures, taking into account the annual plan and department goals. 
As her role as an attorney, she is representing in complex and high profile criminal 
cases and appeals in all magistrate courts in the district and in the district court.

She is also representing in criminal appeals and procedures before the Supreme 
Court. She also takes part in community projects such as Lectures in schools about 
the Criminal Procedure and Implications, lectures in the Juvenile Probation Services, 
police Investigative Course, and also participates in various activities in the Israel Bar 
Association. Since October 2017 until today she is a clinical guide at the Clinic on the 
Rights of Suspects and Defendants in Criminal Trials at the School of Law in Zefat 
Academic College. 
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בבית-הספר  לנזקקים  בקליניקה  קלינית  מנחה  היא  מטאנס  רנא  עו"ד 
האזרחי  מדור  ראשת  ומשמשת  צפת  האקדמית  במכללה  למשפטים 
הוסמכה   2018 בשנת  המשפטים.  במשרד  צפון  מחוז  המשפטי  בסיוע 
באוניברסיטת חיפה במנהל ומדיניות ציבורית )MPA(, סיימה את לימודיה 
)LL.B.( 1999 לתואר ראשון במשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה בשנת
ובשנת 2000 הוסמכה כחברה בלשכת עורכי הדין בישראל. בשנת 2002 
.)B.A.( שיווק  התמחות  עסקים  במנהל  נוסף  ראשון  לתואר   השלימה 

עוה"ד מטאנס בעלת ניסיון מקצועי רב בתחום האזרחי והחובות.

עוה"ד מטאנס ניהלה משרד עריכת דין משך כ- 10 שנים בתחומי משפט 
שונים, ייצגה חברות עסקיות ולקוחות שונים.

בשנת 2010 עוה"ד מטאנס הצטרפה לשירות המדינה כעו"ד מפקחת בסיוע המשפטי במחוז צפון 
היא  במסגרת תפקידה  האזרחי.  ראשת המדור  לתפקיד  נבחרה   2013 ובשנת  במשרד המשפטים 

מרכזת תחומים מקצועיים בעיקר תחומי החובות ומשפט כלכלי, מפקחת על עורכי דין מיצגים.

עוה"ד מטאנס מרכזת ימי עיון והשתלמויות שונים בתחום חדלות פירעון והמשפט הכלכלי ונושאים 
שונים והחל משנה זו תצטרף עוה"ד מטאנס לוועדת השתלמויות בלשכת עורכי הדין במחוז צפון. 
בשנת 2016 עוה"ד מטאנס נבחרה לעבור תכנית פיתוח מנהלים של משרד המשפטים שהתקיימה 
המדינה  שירות  נציבות  של  מנטורינג  בתכנית  להשתתף  נבחרה  השנה  אביב.  תל  באוניברסיטת 

שנועדה למנהלות בדרג תיכון.

בשנת 2001 עוה"ד מטאנס ייסדה עמותה בשם "אמהות למען עתיד פורח" ועד היום היא משמשת 
כיו"ר העמותה שמטרותיה, בין היתר, עידוד אמהות ערביות להשתלב בשוק העבודה וניהול מעון 

יום וגנים לילדים. 

בשנת 2019 הצטרפה למכללה האקדמית צפת כמנחה קלינית בקליניקה לסיוע משפטי. 

עוה"ד רנא מטאנס 
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Adv. Rana Matanes 
Adv. Rana Matanes is Clinical Supervisor of Clinic for the Impoverished at 
the School of Law in Zefad Academic College and serves as Head of the Civil 
Section with the Legal Aid of the Northern District in the Ministry of Justice. 
She was accredited as a member of the Israeli Bar Association in 2000.

In 2002, she completed another Bachelor's degree in Business Administration 
Marketing )B.A.(. Adv. Matanes has extensive professional experience in civil and 
debt law. She ran a law firm for about 10 years in various areas of law, representing 
corporate as well as private clients.

In 2010, Adv. Matanes joined the Civil Service in the Legal Aid Bureau for the Northern 
District in the Department of Justice, and in 2013 was chosen to serve as the Head of 
the Civil Section as part of her duties as a professional area mainly in the areas of debt 
and economic law, supervising the attorneys who represent the legal aid clients. Adv. 
Matanes coordinates various seminars and training courses in the field of insolvency 
and economic law and various topics, and from the year 2019 she will join a continuing 
education committee at the North District of the Israeli Bar.

In 2016, Adv. Matanes was selected to undergo a Justice Department executive 
development program held at Tel Aviv University. 

This year, she was selected to participate in a Civil Service Commission mentoring 
program designed for high-level administrators. In 2001, Adv. Matanes founded a 
nonprofit called "Mothers for a Blooming Future," and to this day serves as chair of 
the nonprofit whose goals include encouraging Arab mothers to integrate into the 
labor market and daycare and kindergarten management. In 2019 she joined the Safed 
Academic College as a clinical facilitator at the Clinic for the Impoverished. 
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עו"ד מג'די עטילה הנו מנהל אגף בכיר בנציבות תלונות הציבור במשרד 
מבקר המדינה. טרם תפקידו זה מילא תפקידים מגוונים  בנציבות תלונות 
רכז הלשכה  לרבות  ואילך,   2012 הציבור במשרד מבקר המדינה משנת 

האזורית לקבלת קהל בנציבות תלונות הציבור בקריית שמונה. 

עו"ד עטילה הוא בעל תואר ראשון ותואר שני במשפטים, אשר החל את 
ישראל   במשטרת  פשעים  צוות  וראש  מתקדם  כחוקר  המקצועית  דרכו 
הארכת  התביעה,  גורמי  עם  קשר  לענייני  מרחבי  ותובע  ירושלים  מחוז 
בתכנון  מוסמך  כתובע  גם  כיהן  בהמשך  ביצוע.  ועיכובי  עררים  מעצרים, 

ובניה מהמחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה.

עו"ד מג׳די עטילה 

 Adv. Mag’di Atela 
Mag'di Atela, Adv., is a senior director of the Ombudsman Commission 
in the State Comptroller's Office. Prior to this position, he held various 
positions in the Ombudsman Commission at the State Comptroller's Office 
from 2012 onwards, including the coordinator of the Regional Bureau of 
Public Complaints at the Ombudsman in Kiryat Shmona.

Adv. Atela holds a bachelor's and master's degree in law, beginning his 
professional career as a chief investigator and head of the crime team at 
the District of Jerusalem Police and as a regional prosecutor for liaison 
with prosecutors, extensions of arrests, appeals and delays. He later also 
served as a certified planning and construction prosecutor, at the Office 
of Attorney General Certified Prosecutors.
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Zohar Ackerman-Aliya, Adv 
Zohar Ackerman-Aliya, Adv., started her professional career at the Criminal Department 
of the Northern District Attorney's Office in 2005. As an Assistant District Attorney, she 
tried cases of all sorts of crimes. 
In 2013, she was admitted to the Civil Department of the Northern District Attorney's 
Office, as part of her role as a civil attorney she represented the various government 
ministries, including in Labor Courts, Magistrates' Courts and the District Court, 
involving labor relations claims, tort claims and administrative petitions.
As part of her work in the various departments of the State Attorney's Office, Adv. 
Ackerman led the instruction of interns in the State Attorney's Office, coordinated 
the social events and initiated a community partnership with the Israeli Preparatory 
Program )MECHINA( in Migdal Haemek.
For the past two years, Adv. Ackerman has been leading the Community Court in the 
North on behalf of the JDC Israel Association. As part of her role, Adv. Ackerman has 
assimilated the therapeutic-community language of this unique model into the legal 
system, while creating partnerships with relevant actors in the legal world as well as 
with local authorities and other establishments.
Adv. Ackerman holds a bachelor's degree from the University of Haifa in Human Services 
and Political Science and a Law degree from Netanya College. 

עו"ד זהר אקרמן-אליה, החלה את דרכה המקצועית בפרקליטות מחוז צפון 
)פלילי( בשנת 2005. במסגרת תפקידה כפרקליטה פלילית ניהלה תיקים 

פליליים בערכאות השונות בכל תחומי הפשיעה.
צפון,  מחוז  פרקליטות  של  האזרחית  למחלקה  התקבלה   2013 בשנת 
במסגרת תפקידה כפרקליטה אזרחית ייצגה את משרדי הממשלה השונים, 
ובית המשפט המחוזי  בין היתר, בבית הדין לעבודה, בתי משפט השלום 

בתחום יחסי העבודה, תביעות נזיקין ועתירות מנהליות. 
אקרמן  עו"ד  הובילה  בפרקליטות  השונות  במחלקות  עבודתה  במסגרת 
את קליטת המתמחים בפרקליטות, ריכזה את האירועים החברתיים ויזמה 

שותפות קהילתית עם המכינה הישראלית במגדל העמק.
ג'וינט  בית המשפט הקהילתי בצפון מטעם עמותת  עו"ד אקרמן את  מובילה  בשנתיים האחרונות 
ישראל. במסגרת תפקידה הטמיעה עו"ד אקרמן את השפה הטיפולית-קהילתית של המודל הייחודי 
במערכת המשפט, תוך יצירת שותפות עם השחקנים הרלוונטיים בעולם המשפט וכן עם הרשויות 

המקומיות וגורמי ממסד נוספים.
לעו"ד אקרמן תואר ראשון מאונ' חיפה בשירותי אנוש ומדע המדינה ותואר במשפטים ממכללת נתניה. 

עו"ד זהר אקרמן אליה
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טל מימרן הוא מרצה מן החוץ באוניברסיטה העברית בירושלים, ועמית 
מחקר במכללה האקדמית צפת.

טל מרכז את הפורום למשפט בינלאומי באוניברסיטה העברית בירושלים, 
מנחה את הסדנה למשפט בינלאומי ומשמש כרכז מחקר במרכז פדרמן 

לחקר הסייבר בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית.

הפומבי  הבינלאומי  המשפט  בתחום  קורסים  מספר  לימד  הוא  בעבר, 
במגוון מוסדות בישראל והדריך מספר רב של קבוצות תלמידים לתחרויות 

בתחום המשפט הבינלאומי הפומבי ברחבי העולם.

"טרור  בנושא  לדמוקרטיה  הישראלי  במכון  כחוקר  גם  שימש  טל 
ודמוקרטיה" ושימש כעורך של כתב העת המקוון לזכויות האדם "המשפט ברשת", 

הפועל במסגרת הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא.

טל התמחה במשרד עורכי הדין מ. פירון ושות' בתחום ההגבלים העסקיים ואנרגיה 
של  בינלאומיות  ותביעות  בינלאומיים  להסכמים  ביחידה  דין  כעורך  ועבד  חלופית 

משרד המשפטים. טל משרת במילואים במחלקת הדין הבינלאומי של צה"ל.

 טל מימרן

Tal Mimran 
Tal Mimran is an adjunct lecturer at the Hebrew University of Jerusalem, 
and a research fellow at Zefat Academic College.

He currently coordinates the International Law Forum of the Hebrew 
University, and serves as research coordinator at the Federmann Cyber 
Security Research Center in the Law Faculty of the Hebrew University.

Tal has thought in the past courses dealing with International Law in 
several institutions in Israel, and mentored multiple Israeli teams for 
international law competitions. Tal also served as a researcher at the 
Israel Democracy Institute, edited an online human rights journal, and 
worked as a legal adviser in the Israeli Ministry of Justice. Tal serves, in 
reserve duty, as a legal adviser in the Israel Defense Forces )international 
law department(.
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עו"ד אילנה ירושלמי 
)פלילי(  הצפון  מחוז  פרקליטת  היא   )LL.B., M.P.A( ירושלמי  אילנה  עו"ד 
ירושלמי  עו"ד  צפת.  במכללת  למשפטים  הספר  בבית  החוץ  מן  ומרצה 
תואר  ובעלת  העברית  באוניברסיטה  למשפטים  הפקולטה  בוגרת  היא 
וציבורית,  פנימית  ביקורת  לימודי  במסלול  ציבורית,  ומדיניות  במנהל  שני 

מאוניברסיטת חיפה - אותו סיימה בהצטיינות.

והחל  המדינה  בפרקליטות  ירושלמי  עו"ד  התמחתה   1992-1994 בשנים 
ומנהלת בפרקליטות  משנת 1994 משמשת בתפקידים שונים כפרקליטה 
רבים  פליליים  תיקים  ירושלמי  עו"ד  ניהלה  השנים  במהלך  הצפון.  מחוז 
לאלה,  נוסף  שלטונית.  ושחיתות  אינוס  רצח,  לרבות  חמורות,  בעבירות 
השתתפה עו"ד ירושלמי בפורומים מקצועיים ארציים, שימשה כיו"ר ועדת 
קהלים  בפני  שונים,  בנושאים  כמרצה  היום  עד  ומשמשת   "העמק"  הרפואי  המרכז  של  האתיקה 

מגוונים. 

ירושלמי לימודי תכנית מנהיגות באוניברסיטת הרווארד, במסגרת תכנית  בשנת 2020 סיימה עו"ד 
"וקסנר", ונוסף לכך היא בעלת הסמכה כמגשרת. בשנת 2019 נבחרה עו"ד ירושלמי לפרקליטת מחוז 

הצפון, תפקיד בו משמשת עד היום. 

עו"ד ירושלמי מתגוררת עם משפחתה בגליל, פעילה בקהילה ועוסקת בהתנדבות.

Adv. Ilana Yerushalmi 
Ms. Ilana Yerushalmi is the Chief District Attorney of the Northern District in Israel. She 
received her LL.B.  from the Hebrew University in Jerusalem, and her M.P.A - in Administration 
and Public Policy - from Haifa University, summa cum laude. In 2020, Ms. Yerushalmi was a 
participant in the Wexner Foundation Senior Leadership Program at Harvard University. She 
is a lecturer in Zefat Academic Law College, and is a certified mediator.
In 1992–1994 Ms. Yerushalmi was an intern in the State District Attorney's office. Since 
1994 she has served diverse functions in the Northern District Attorney's office, and was 
lead council in many criminal cases of homicide, rape, public corruption and more. In 
2019 she was chosen Chief District Attorney of the Northern District, a position which 
she holds to date.
She has served as chairwoman of the Ethics Department of the Emek Medical Center, 
and has taken part in numerous professional national forums; she lectures to diverse 
audiences, as well. 
Ms. Yerushalmi is an active member of her community in the Galil, where she lives with 
her family.
Dr. Karnit Malka-Tiv, is also a lecturer at the Kinneret Academic College, from 2018. 
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בבית-הספר  מחקר  עמית  הוא   )LL.B., LL.M( ברדא  יוסי  עו"ד 
למשפטים  ודוקטורנט  צפת  האקדמית  במכללה  למשפטים 

באוניברסיטת בר אילן.

עו"ד ברדא סיים את התואר הראשון ואת התואר השני במשפטים 
וכמתרגל  הוראה  כעוזר  האחרונות  בשנים  ומשמש  בהצטיינות 
בקורסים שונים באוניברסיטת בר-אילן ובמכללה האקדמית נתניה וכן 
כמרצה במסגרות שונות. כמו כן, שימש עו"ד ברדא כמרצה בתכנית 
ובאוניברסיטת  צפת  האקדמית  במכללה  עברי  משפט  שוחר  נוער 
עוסק במעמדם  עו"ד ברדא  חיפה. מחקרו האינטרדיסציפלינרי של 
של ילדי הזרים בראי טובת הילד ומשלב ניתוח מתחום המשפט )דיני הגירה, משפט חוקתי, 
מתחום  ותיאוריות  מחקרים  ניתוח  עם  מנהלי(  ומשפט  השוואתי  משפט  בינלאומי,  משפט 
הפסיכולוגיה החינוכית. לצורך מחקרו זה זכה עו"ד ברדא במלגה מקרן זילברגר של עיריית 

תל אביב-יפו. 

)אזרחי(,  אביב  ברדא בשנים 2007-2008 בפרקליטות מחוז תל  עו"ד  לימודיו, התמחה  לצד 
ומאז שימש כעורך דין במשרדים מובילים בתחום המשפט המנהלי והרשויות המקומיות וכן 
כיועמ"ש של רשת מוסדות חינוך בפריסה ארצית וכמבקר פנים של עמותות בצפון הארץ. כמו 
כן, מאז שנת 2013 מכהן עו"ד ברדא כחבר מועצת העיר מעלות תרשיחא והתמודד לראשות 

העיר בבחירות 2018.

במהלך כהונותיו שימש עו"ד ברדא כיו"ר של וועדות עירוניות וציבוריות רבות וכן כמחזיק תיקים 
עירוניים שונים ונטל חלק בהרצאות ובראיונות על סוגיות והיבטים מהתחום המוניציפאלי בפני 

גופים וכלי תקשורת מגוונים. 

עו"ד ברדא הינו בוגר מחזור ו' של תכנית "120" של מכון שחרית, בוגר תכנית הדוקטורנטים 
בתכנית לאומיות ליברלית של מרכז בגין, בוגר תכנית הל"ב לסיוע משפטי בתחום ההוצאה 

לפועל ובוגר תכנית הידברות באוניברסיטת בר אילן. 

עו"ד יוסי ברדא

45



Yossef Barda, Adv. 
 Adv. Yossi Barda )LL.B, LL.M( is a research fellow at the School of Law at Zefat Academic 
College and a doctoral student in law at Bar Ilan University. Adv. Barda completed his 
bachelor’s and master’s degrees in law with honors. In recent years, he has served as 
a teaching assistant for various courses at Bar Ilan University and Netanya Academic 
College, as well as a lecturer in various other settings. Adv. Barda has additionally 
served as a lecturer in a program for youth seeking to enter the field of law at Zefat 
Academic College and at the University of Haifa. 

Adv. Barda’s interdisciplinary research examines the status of foreign children through a 
perspective that considers the best interests of the child. In his research, Barda utilizes 
an analytic approach which integrates insights from the field of law )immigration law, 
constitutional law, international law, comparative law and administrative law( with 
research studies and theories from the field of educational psychology. Adv. Barda 
received a scholarship from the Tel Aviv Municipality’s Zeilberger Foundation to 
conduct his research project. 

In addition to his studies, Adv. Barda completed an internship at the Tel Aviv District 
Attorney’s Office )civil( from 2007-2008. Since the completion of his internship, Adv. 
Barda has held many different positions. He served as a lawyer for top firms in the fields 
of administrative and municipal law, as the spokesperson for a nationwide network of 
educational institutions and as an internal auditor for non-profit organizations in the 
northern parts of Israel. Since 2013, Adv. Barda has been a member of the Ma’alot-
Tarshiha City Council and in the 2018 elections, Barda ran for city mayor. Throughout his 
role as council member, Adv. Barda served as chairman of many municipal and public 
committees and held various city positions. He has also given lectures and participated 
in interviews on municipal matters to various entities and media outlets.

Adv. Barda is a graduate of the 6th cohort of the Shacharit Institute’s “120” program, 
a graduate of the Begin Center’s Liberal Nationalism Program for doctoral students, a 
graduate of "the Lev" program which provides legal aid in execution procedures and a 
graduate of Bar Ilan University’s "Hidabrut" Program.
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ד״ר נאהל עספור
מחקר  עמית  הוא   ).LL.B., LL.M., Dr. iur( עספור  נאהל  דר' 
מרצה  כן  צפת,  האקדמית  במכללה  למשפטים  בבית-הספר 

מן החוץ בפקולטות ובבתי ספר למשפטים נוספים בישראל. 

בשנים 2011-2014 שימש מרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים 
עוסקים  מחקריו  עיקר  שבאוסטריה.  וינה  באוניברסיטת 
ולא  דיני עשיית עושר  ובינלאומיים של  בהיבטים השוואתיים 
במשפט ושל משפט ותרבות, ובשנים האחרונות הוא מקדיש 
טכנולוגיות  ובפרט  וטכנולוגיה  משפט  לנושא  ממחקריו  חלק 

מידע וסחר נתונים.

בירושלים,  העברית  באוניברסיטה  למשפטים  הפקולטה  של  בוגר  הוא  עספור  דר' 
מוסמך למשפט מסחרי-מסלול מחקרי של אוניברסיטת תל-אביב, ודוקטור למשפטים 
במכון  אורח  צעיר  חוקר  מלגת  קיבל  הוא  בנוסף,  וינה.  אוניברסיטת  של  בהצטיינות 
מאקס-פלאנק בהמבורג שבגרמניה, כן השלים חלק מלימודי הדוקטורט באוניברסיטת 

לונדון סקול אוף איקונומיקס.

לצד לימודיו זכה דר' עספור בפרסי הצטיינות ומענקי מחקר מגוונים, בין היתר, מלגת 
מדענים צעירים של אוניברסיטת וינה, מענק הסמינר הרב-לאומי של המשפט האירופי 
הפרטי וההשוואתי של אוניברסיטאות וינה, לונדון סקול אוף איקונומיקס ואוניברסיטת 
של  ותרבות  משפט  תכנית  מלגת  וינה,  אוניברסיטת  של  מחקר  עמית  מלגת  באזל, 
אוניברסיטת אוזנברוק בגרמניה, ומלגת החוקר הצעיר של מכון מאקס-פלאנק למשפט 

פרטי והשוואתי.

מאז שנת 2018 הוא חבר במוסד האירופאי למשפט וכן משמש כחבר בוועדה המייעצת 
למשפט  האירופאי  המוסד  של  נתונים'  כלכלת  של  משפטיים  'עקרונות  לתכנית 
והמוסד האמריקאי למשפט. במהלך לימודיו לתואר ראשון עבד דר' עספור כסטודנט 
בפרקליטות המדינה ובשנים 2000-2001 התמחה בפרקליטות מחוז חיפה - מחלקה 

אזרחית.

דר' עספור הינו עורך דין פעיל מאז שנת 2001, יועץ משפטי של מוסדות וחברות מענפי 
המשק השונים, כן עורך דין חיצוני של גופים ציבוריים. הוא גם נוטריון מאז שנת 2015. 
לצד אלה, דר' עספור עוסק בפעילות קהילתית ומשמש חבר ועד הנהלה של בית ספר 

פרטי בנצרת. 
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אירועים בולטים מידי שנה בבית הספר למשפטים
טקס פתיחת שנת המשפט	 
טקס סיום שנת המשפט	 
המשפט המבוים השנתי	 
חג החגים	 
יריד ההתמחויות	 
כנסים וימי עיון	 
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