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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  הודרו מהשיח המשפטי,  אשר  הגליל,  לתושבי  עשור, אפשרה  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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כולה  כל  טובלת  המשפטית  הפרופסיה  כי  להיות,  צריכה  היסוד  הנחת 
לדיני  זה  לזולת. בהקשר  וכבוד  נימוס  יושר,  הגינות,  נאמנות,  בערכים של 
האתיקה המקצועית תפקיד חשוב מאוד בעיצוב דמותו של המשפטן. כעיני 
ה- Mona Lisa כך הן מטרות דיני האתיקה המקצועית; מביטות בצופה בהן 
מכל זווית, ובוחנות אותו לְִפנַי וְלְִפנִים. עת מוסמך אדם לעסוק בעריכת דין, 
עיני הפרופסיה המשפטית משדרות מסר חד וברור: ״... כי פלוני המוסמך 
הגון הוא וראוי לכך, שהציבור ייתן בו אמון בתחומי מקצוע המשפט ובכל 

הכרוך בו ומסתעף ממנו״.

מסר זה יש להשריש אותו לא רק בקרב מי שמוסמך לעסוק בעריכת דין, 
כי אם בצורה די קפדנית גם בקרב מי שמבקש ללמוד תואר במשפטים. בהתאם, לטעמי יש לפתח 
מנגנונים של שיתופי פעולה אקדמיים בין מוסדות ההשכלה הגבוהה לבין לשכת עורכי הדין, בין היתר, 
כדי להשריש את כללי האתיקה המקצועית בקרב הסטודנטים למשפטים כבר בתחילת דרכם, בתוך 

כותלי האקדמיה. 

הפורמאלית  ההסמכה  עם  הנולדת  מחויבות  אינה  האתית  הרמה  על  קפדנית  שמירה 
כבר  למשפטים  הסטודנטים  של  בקרבם  לטפחה  שיש  תכונה  היא  אלא  דין,  כעורכי 

 בשלבים מוקדמים בחייהם, בפקולטות ובבתי הספר למשפטים. 

אקדמיה בסימן של חינוך לאתיקה

פרופ' מוחמד ותד
ראש בית-הספר למשפטים
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באוניברסיטה  למשפטים  הפקולטה  דיקן  דימה  שנה   30 ל-  מעל  לפני 
של  ומטופח  גדול  למטע  המשפט  את  פרוקצ'יה,  אוריאל  פרופ'  העברית, 
בועות – בועות משפט. מבעד לרקמתן השקופה של בועות המשפט ניבטים 
היו עדשות לשיפור  כאילו  עיניו,  אותן אל  ומי שיודע לקרב  החיים עצמם, 
התצפית, מבחין בעולם החיצון הנשקף דרכן בחדות-ראייה שאין דומה לה.  
דימוי זה מסייע לנו להבין את המשפט כאמצעי להסביר ולהסדיר את החיים 
התפתחה  רבים  עשורים  לפני  כבר  עצמה.  בפני  כמטרה  ולא  האמיתיים, 
ההבנה כי על אף שאנו מתרכזים בלימודי משפט, החינוך המשפטי שואף 

להעניק לסטודנטים עדשות לשיפור התצפית על כלל תחומי החיים. 

לצד תחומים ותיקים של המשפט, כמו דיני העונשין, המשפט המסחרי, המשפט    
חדשים,  מומחיות  תחומי  גם  והמחקר  הלימוד  בתכניות  מקומם  את  מוצאים  ודומיהם,  הבינלאומי 
הכוללים את דיני הקניין הרוחני, דיני איכות הסביבה, דיני הסייבר, מנגנונים חלופיים ליישוב סכסוכים 
ועוד. לצידם, הולך וגדל הביקוש לידע משפטי גם מצד מגוון אנשי מקצוע שאינם משפטנים. בעלי 
עסקים מבקשים להתמקצע במשפט המסחרי; רואי חשבון נדרשים לבקיאות בדיני המיסים; נציגי 
השלטון המקומי נסמכים רבות על כללי המשפט המנהלי; וכן הלאה. גם אנשי המשפט נדרשים לגלות 
הבנה, ולו מינימלית, בתחומי ידע שאינם משפטיים. עורכי דין העוסקים בדיני הנזיקין מחויבים בידע 
רפואי בסיסי בבואם לטעון בתיקי רשלנות רפואית; מומחי המשפט הציבורי מצופים להתמצא במדעי 
המדינה ובתאוריות פילוסופיות של המשפט; עורכי דין וגופים ציבוריים כמו הסיוע המשפטי והסנגוריה 
הציבורית נשענים רבות על תאוריות סוציולוגיות ופסיכולוגיות, המסבירות תופעות רלוונטיות לפועלם, 

כגון עוני, הגירה, יחסים משפחתיים ועוד.  

זליגת המשפט אל תחומים הנושקים לו וזליגתם של תחומים אלו אל התאוריות    
המשפטיות מכתיבים גם לנו בבית הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת את גישתנו להוראה 
ולמחקר. תהליכי הגלובליזציה והתפתחויות טכנולוגיות מחייבים אותנו לבחון תדיר את תחומי הידע 
החדשים שעלינו לרכוש, הן כמומחיות בתוך עולם המשפט והן בדיסציפלינות רלוונטיות אחרות. אלו 
מחייבים אותנו גם לשקול את המידה והאופן שבהם מונגש ידע משפטי לאלו הזקוקים לו, בין היתר 

באמצעות הסרת חסמים והגברת שיתופי הפעולה בין בעלי הידע המשפטי לאלו המבקשים אותו. 

זו.  שיתופית  בגישה  מאופיינים  צפת  האקדמית  במכללה  המשפטים  לימודי    
מקצועות  )מגוון  המשפט  של  רב-תחומיותו  את  רק  לא  למצוא,  ניתן  המגוונת  הלימודים  בתכנית 
המשפט עצמו( אלא גם את בין-תחומיותו )הידע הייחודי המופק מהשילוב בין דיסציפלינות(. מהקורס 
בניתוח כלכלי של המשפט ועד לקליניקה למשפט טיפולי, תכנית הלימודים גדושה בבועות משפט. 
גישה שכזו להוראת המשפט מבטיחה בהכרח כי בוגרי ובוגרות בית הספר יזכו לחדות-ראייה שאין 

דומה לה על החיים עצמם, בבואם להשתלב במקצוע.

משפט ו... – רב-תחומיותו ובין-תחומיותו של המשפט

ד״ר יעל עפרון
סגנית 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,  חברתית, קהילתית רב-תרבותית. דמות הבוגר של בית-הספר 
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.

)מספר  לחריגים  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 שלוש וחצי 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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בין קורסי הלימוד, נמנים קורסי-הבחירה, הקליניקות והסדנאות הבאים:

דיני הסחר הבינלאומי	 
דיני בעלי חיים	 
דיני הוצאה לפועל	 
משפט פלילי בינלאומי	 
משפט ומגדר	 
איכות סביבה	 
סוגיות משפטיות של טיפול בקטינים	 
סוגיות במקרקעין	 
לשון הרע והגנת הפרטיות	 
משפט האיחוד האירופי	 
אמצעי תשלום ומסמכים סחירים	 
חברות ויחידים בקשיים	 
דיני תכנון ובנייה	 

דיני ביטחון סוציאלי	 
מיסוי מקרקעין	 
עוולות מסחריות	 

חיסיון מפני הפללה עצמית	 
הגנה על אינטרסים מיוחדים בנזיקין	 

מבוא לדיני בריאות	 
דמוקרטיה, סובלנות וזכויות אדם	 

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 לאכיפת חיובים וחדלות 	 

פירעון
קליניקת נציבות תלונות הציבור	 

קליניקת משפט טיפולי	 
הקליניקה לזכויות בריאות ורווחה	 

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. 

8



סיפורי בוגרים

ד"ר לימור מלול
התמחות: מחקר באוניברסיטת חיפה 

ובהמשך, מחקר באוניברסיטת בן גוריון
כיום: מרצה במכללה האקדמית צפת 

וחוקרת בתחום המשפט והבריאות

עוה"ד מירית מהדקר
התמחות: בית משפט השלום בחיפה,
בוגרת תואר שני, אוניברסיטת חיפה, 

בהצטיינות.
כיום: עוזרת משפטית בבית המשפט 

השלום בקריות.

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 המכללה 
האקדמית צפת.

עוה"ד מורן פוגל
התמחות: פרקליטות מחוז צפון - 

מחלקה פלילית
כיום: פרקליטה בפרקליטות מחוז צפון 

- מחלקה פלילית

עוה"ד שירלי פנחסוב
התמחות: פרקליטות מחוז חיפה
כיום: בוגרת תואר שני משפטים, 

אוניברסיטת חיפה.
עוה"ד במשרד עורכי דין בצפון

עוה"ד מוחמד עומרי
התמחות: הסנגוריה הציבורית מחוז 

הצפון
כיום: מכהן כעו"ד חיצוני מטעם 

הסנגוריה הציבורית

עוה״ד יצחק דרוקמן
התמחות: לשכת רשם בית-המשפט 

העליון

עוה"ד סירין ח'טיב-שחברי
התמחות: האגודה לזכויות האזרח
כיום: מכהנת כעורכת דין במשרד 

עורכי דיו פרטי

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

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

עוה״ד דנית אורן
התמחות: פרקליטות מחוז הצפון, 

)אזרחי(, כיום עוזרת משפטית 
בלשכת נשיא בתי-המשפט השלום 

במחוז הצפון השופט דורון פורת

9



הסגל המנהלי

הגב׳ ציפי כהן 
מזכירת בית-הספר 

למשפטים.

הגב׳ רינה שריד
יועצת אקדמית ומזכירת בית-

הספר למשפטים.
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אנשי הסגל האקדמי

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

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' נלי מונין
חוקרת בתחום דיני הסחר 

הבינלאומי, דיני מסים ומשפט 
האיחוד האירופי

פרופ' תמר גדרון
חוקרת בתחום דיני נזיקין, 

דיני לשון הרע, הגנת 
הפרטיות ומשפט מסחרי

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

קרימינליזציה ודיני בעלי חיים 

פרופ' נמרוד שתיל
חוקר בתחום השפה 

העברית, לרבות המשפטית

סגל פנים

פרופ' רינת קיטאי-סנג'רו
חוקרת בתחום המשפט 

הפלילי

פרופ' איריס קנאור
חוקרת בתחום המשפט 

הבינלאומי-פומבי, המשפט 
הבינלאומי-הפרטי והמשפט 

האירופי

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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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

כבוד המשנה לנשיאת 
 ביהמ״ש העליון )בדימוס(

פרופ׳ ניל הנדל
המשנה לנשיאת ביהמ״ש 

העליון בדימוס

עוה"ד אמיר כבישי
מרצה לאנגלית משפטית

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

אתיקה מקצועית וביו-אתיקה

ד"ר עלא חיידר
חוקר בתחום דיני איכות 

הסביבה ודיני הביטחון 
הסוציאלי

ד"ר ליאת פרנקו
חוקרת בתחום בריונות 

ברשת, משפט וטכנולוגיה 
ודיני חינוך

ד״ר קרנית מלכא-טיב
חוקרת בתחום דיני המס

סגל חוץ

עוה״ד אילנה ירושלמי
פרקליטת מחוז הצפון )פלילי( 

ומרצה במשפט פלילי

עוה"ד איתן לדרר
פרקליט מחוז הצפון )אזרחי( 

ומרצה בתחום המשפט 
האזרחי והמשפט המנהלי

12



ד״ר אוהד סומך
חוקר בתחום משפט פרטי 
ורגולציה של שווקים ושל 

טכנולוגיות מתפרצות

ד״ר עומר אלוני
חוקר בתחום משפט בינלאומי 
פומבי, משפט סביבתי, משפט 

והיסטוריה ודיני נזיקין

עוה״ד חאסאם ארמלי
בא-כוח הממונה על הליכי 

חדלות פירעון ושיקום כלכלי 
– מחוז חיפה והצפון, במשרד 

המשפטים

עוה״ד מג׳די עטילה
מנהל אגף בכיר בנציבות 

תלונות הציבור במשרד
מבקר המדינה ומרצה

בתחום ביקורת המדינה

ד״ר יוסי ברדא
דיין בבתי הדין לאוכלוסין והגירה, 

חוקר בתחום מעמדם של ילדי 
הזרים בראי טובת הילד, דיני 
הגירה, משפט חוקתי, משפט 

בינלאומי, משפט השוואתי ומשפט 
מנהלי

ד״ר טל מימרן
חוקר בתחום משפט 

בינלאומי פומבי

ד״ר גלית קידר
חוקרת בתחום דיני המשפחה

ד״ר עדי פרידמן-בר
חוקרת בתחום הביו-אתיקה

עוה"ד רימונה שלג
סנגורית בכירה בסנגוריה 

הציבורית במחוז הצפון, ראש 
תחום ערעורים וממונה על 

איכות הייצוג

עוה״ד רנא מטאנס
הממונה המחוזית וראש 
המדור האזרחי בלשכת 

הסיוע המשפטי הממלכתי 
במחוז הצפון

סגל קליני

עמיתי מחקר

עוה״ד מונדר אשקר
הממונה על תחום הביטוח 

הלאומי ודיני העבודה בסיוע 
המשפטי שבמחוז הצפון של 

משרד המשפטים

עוה״ד סיון עמיר-אמן
מובילה את תכנית בית 

המשפט הקהילתי במחוז 
צפון מטעם עמותת ג׳וינט 

ישראל
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כבוד השופט ד״ר שלמה מיכאל-ארדמן
שופט ביהמ״ש השלום בקריות, 
ומרצה וחוקר בתחומי המשפט 

האזרחי והמשפט החוקתי

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.

14



מרכז המחקר עוסק בנושאים חברתיים, תרבותיים, משפטיים ומוסריים במקצועות הבריאות בדגש 
על נושאים ייחודיים לאזור הגיאוגרפי שבתוכו פועל המרכז ותוך שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים 
באזור, בעיקר בית הספר לרפואה על שם עזריאלי בצפת ועם מרכזים רפואיים, בעיקר המרכז הרפואי 
זיו. המרכז משמש אכסניה משותפת לחברי סגל ולעמיתי מחקר המתמחים במשפט, רפואה, בריאות 
הציבור וניהול מערכות בריאות, ופרט לביצוע מחקרים אקדמיים ויישומיים  הוא מקיים כנסים, מפתח 
קורסים ותוכניות השתלמות ומביא לידי ביטוי את ההתמקצעות הבולטת של המכללה האקדמית 

צפת בהוראת לימודי הבריאות. 

האקדמיים  העת  כתבי  שלל  בין  ייחודי  מקום  יש  צפת  האקדמית  המכללה  של  הביו-אתיקה  עלון 
והביו- ויישומי בנושאים בהם חוברים המשפט, הרפואה  בישראל. העלון מכוון לרכז מידע אקדמי 
אתיקה, ולהנגיש אותו לקהל המקצועי והאקדמי שעוסק במשפט רפואי וברפואה במשפט. הרשימות 
בעלון מתאפיינות ברלבנטיות, עדכניות, מקצועיות וכתיבה מחקרית ברמה הגבוהה ביותר. רשימת 
הכותבים כוללת את טובי המומחים העוסקים בתחומי המחקר של העלון: רופאים, משפטנים, אנשי 
ידע מרוכז, בינתחומי  גם היא  ורשימת העורכים משקפת  ביו-אתיקאים, עובדים סוציאליים,  סיעוד, 
והולכת מפרסום לפרסום והפורמט הכפול- מודפס  ורב-תחומי. רשימת התפוצה של העלון גדלה 
ומקוון- מנגישה את העלון לקהלים חדשים ומגוונים. העלון שואף להתחדשות מתמדת והפרסומים 

האחרונים שלו זכו להערכה רבה  בקרב קהל הקוראים, וותיקים וחדשים.

מרכז צפת לביו-אתיקה, משפט וחברה במדעי הבריאות

עלון צפת לביו-אתיקה

15



שיתופי פעולה בינלאומיים

קורסים בינלאומיים

פעילות בינלאומית

בית הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת שוקד על עיבוי רשת הקשרים ושיתופי 
שתי עם  פעולה  שיתוף  הסכמי  על  ביה"ס  חתם  השנה  שלו.  הבינלאומיים   הפעולה 

 אוניברסיטאות באירופה: 
  West University of Timisoara, Romania-ו Ferrara University, Italy 

ויקיים חילופי מרצים עמן, תוך כוונה להרחיב את שיתוף הפעולה גם לחילופי סטודנטים.

תחרות הצלב האדום הבינלאומי בנושא 
משפט הומניטארי וזכויות אדם.

Ferrara University, ItalyWest University of Timisoara, Romania

	 International Criminal Law

	 International Taxation

	 Dispute. Resolution Theory and Practice

	 Introduction to Legal Systems

	 Comparative Constitutional Aspects of the Right to Free Expression

	 Public International Law – A Perspective from Israel

	 Criminal Procedure in Israel

	 The Law of the European Union

בפניכם הזדמנות ייחודית להשתתף  
בה , בתחרות מאתגרת ומעניינת

תתמודדו מול מיטב הסטודנטים  
....ההרשמה מתחילה. בישראל

המעוניינים להשתתף מוזמנים  
:ליצור קשר עם צוות האימון

מימרןטל 

052-2595701
talmimran@gmail.com
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ביוגרפיות של הסגל האקדמי
סגל פנים

פרופ' מוחמד ותד

בית-הספר  ודיקאן  חבר  פרופסור  הוא   )LL.B., LL.M., JSD( ותד  מוחמד  פרופ' 
למשפטים במכללה האקדמית צפת; חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי שליד 
אוניברסיטת תל-אביב; עמית מחקר במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן; 
ועמית מחקר במרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון של אוניברסיטת חיפה. הוא 
משמש מרצה מן החוץ בפקולטות ובבתי-ספר למשפטים נוספים בישראל ובחו״ל, 
ובשנים 2014-2016 שימש פרופסור אורח בבית-הספר למשפטים ובמחלקה למדעי 
המדינה באוניברסיטת קליפורניה, קמפוס אירוויין, שבארצות-הברית. בנוסף, בשנת 
הלימודים 2022/2023 הוא משמש ממלא מקום של סגן הנשיא לעניינים אקדמיים 

במכללה האקדמית צפת.
של  והבינלאומיים  ההשוואתיים  בהיבטים  עוסקים  ותד  פרופ׳  של  מחקריו  עיקר 
בינלאומי,  המשפט הפלילי, ההיבטים ההשוואתיים של המשפט החוקתי, משפט 
דיני מלחמה, דיני עינויים, דיני טרור, אתיקה מקצועית, בריאות ומשפט, ויחסי הגומלין 
בין המשפט לבין מדעי המדינה, במיוחד בנוגע לעצמאות הרשות השופטת, לעיקרון 

שלטון החוק וכן לסוגיות נוספות הנוגעות למיעוט הערבי בישראל.
פרופ' ותד הוא בוגר של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, לרבות לימודים באוניברסיטת אוקספורד 
שבאנגליה )במסגרת תכנית ללימודי משפט השוואתי ובינלאומי(. בנוסף, הוא השלים לימודים אקדמיים גבוהים 
ליחסים  מאנק  מרכז  בארה"ב,  קולומביה  אוניברסיטת  בירושלים,  העברית  באוניברסיטה  המשפט  בתחום 
ואוניברסיטת טורונטו בקנדה, מכון מאקס-פלאנק בגרמניה, והמוסד הבינלאומי  ולמדיניות ציבורית  גלובאליים 
ללימודי משפט פלילי באיטליה. את כל תאריו סיים פרופ' ותד בהצטיינות. לצד לימודיו זכה פרופ' ותד בפרסי 
הצטיינות שונים ובמענקי מחקר יוקרתיים מגוונים, בין היתר מלגת פולברייט, מלגת הלברט, מלגת מינרבה, מלגת 

הומבולט ומלגת מעו"ף המוענקת לאקדמיים ערבים ישראלים מצטיינים מטעם המועצה להשכלה גבוהה.
הפקולטה  מטעם   ,2020 לשנת  המשפט  בתחום  צעיר  לחוקר  היוקרתי  צלטנר  פרס  זוכה  הוא  ותד  פרופ׳ 
למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב, תנועת רוטרי וקרן צלטנר. בנוסף, הוא זוכה פרס החוקר הצעיר היוקרתי 
בתחום לימודי ישראל )בתחום המשפט( לשנת 2015, מטעם האגודה ללימודי ישראל. יתירה מזו, בשנים 2007 
ו- 2008 זכה פרופ׳ ותד בפרס הטוען הטוב ביותר בתחום המשפט הפלילי הבינלאומי, מטעם המוסד הבינלאומי 
ללימודי משפט פלילי בינלאומי. בנוסף, בשנים 2014 ו- 2018 זכה פרופ׳ ותד בפרס ״המרצה המצטיין״ מטעם 

המכללה האקדמית צפת.
בשנים 2003-2004 התמחה פרופ' ותד בבית-המשפט העליון תחת פיקוחה של כבוד השופטת דליה דורנר. 
לאור מטעם  היוצא  ומשפט',  'רפואה  הבינלאומי  כתב העת  עורך הראשי של  הוא שימש  בשנים 2010-2015 
הארגון העולמי לרפואה ומשפט. בשנים 2018-2021 הוא שימש עמית מחקר במרכז הבינלאומי לבריאות, משפט 
ואתיקה של אוניברסיטת חיפה. מאז שנת 2009 הוא משמש חבר מליאה וחבר נשיאות במועצת העיתונות 

בישראל, ומאז שנת 2020 הוא משמש חבר הנהלת המכון הישראלי לעיתונות ותקשורת.
פרופ׳ ותד עוסק בצורה נרחבת בענייני אתיקה מקצועית. בין היתר, הוא משמש סגן נשיא בית-הדין למשמעת של 
לשכת עורכי-הדין במחוז הצפון; יושב-ראש פורום האתיקה של תנועת רוטרי ישראל; וחבר בית-הדין לאתיקה 

של מועצת העיתונות בישראל. 
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רב- בחברות  ולזהות  עצמי  לדימוי  הנוגעות  ובסוגיות  ישראל  של  בהיסטוריה  מומחיות  ותד  לפרופ׳  בנוסף, 
תרבותיות. הוא כתב והרצה בצורה אינטנסיבית במקומות רבים בעולם על האתגרים החברתיים והפוליטיים 
ביחס למזרח התיכון ולישראל, לרבות היחסים בין אזרחי מדינת ישראל היהודים והערבים, וכן יחסי החוץ של 

מדינת ישראל עם מדינות ערב השכנות.
פרופ׳ ותד מילא וממשיך למלא תפקידים ציבוריים ומקצועיים רבים וחשובים, בין היתר, חבר לוועדה הציבורית 
עורכי-הדין  לשכת  של  הבוחנת  בוועדה  חבר  וכן  לכנסת,  המשפטי  היועץ  לתפקיד  מועמדים  על  הממליצה 

בישראל. 
לצד כל אלה, פרופ' ותד עוסק בפעילות התנדבותית בקהילה ובחברה, בין היתר כרוטריון מאז שנת 2008 ועד 
היום. בשנת 2020-2021 שימש פרופ׳ ותד נשיא למועדון רוטרי סטלה מאריס-חיפה. פרופ׳ ותד הוא זוכה אות 

פול האריס היוקרתית מטעם קרן רוטרי העולמי על עשייתו ותרומתו לקהילה.
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ד"ר יעל עפרון היא בעלת תואר דוקטור מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה 
העברית, ירושלים. כיום היא מרצה בכירה בבית-הספר למשפטים במכללה 

האקדמית צפת ומכהנת בו כסגן הדיקן.

ד"ר עפרון מלמדת את הקורסים סדר דין אזרחי, יישוב סכסוכים בדרכים 
חלופיות ודיני משפחה. בנוסף, היא גם מנהלת את מערך הקליניקות 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. 

יעל היא זוכת מלגת הפוסט-דוקטורט של מרכז הלברט ללימודי קנדה, 
במסגרתו היא משתתפת בפרויקט מחקר רב-מדינתי בנושא יישוב סכסוכים. ניתן 
 http://ssrn.com/author=1146543 :לגשת לחלק מהפרסומים של ד"ר עפרון בקישור

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

במכללה האקדמית צפת הוא מלמד מבוא למשפט השוואתי 
ומשפט נוצרי.

פרופ' פבלו לרנר
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למשפטים  בבית-הספר  סגל  חברת  היא  סנג'רו  קיטאי  רינת  פרופ' 
התואר  לימודי  את  בהצטיינות  סיימה  היא  צפת.  האקדמית  במכללה 
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
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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' 
6 ספרים.  ו-  הסחר הבינלאומי, תחומים בהם פרסמה עשרות מאמרים 
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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פרופ׳ איריס קנאור הינה חברת סגל בבית-הספר למשפטים במכללה 
למשפט  פלנק  מקס  במכון  בכירה  אורחת  וחוקרת  צפת  האקדמית 
)גרמניה(.  בהיידלברג  פומבי  בינלאומי  ומשפט  השוואתי  ציבורי 
בנוסף, היא חברת סגל בבית-הספר למשפטים של המכללה למנהל. 
תל-אביב  באוניברסיטת  למשפטים  ספר  בבתי  מרצה  היא  במקביל 
איחוד  למשפט  במכון  מלמדת  היא  כמו-כן  בר-אילן.  ובאוניברסיטת 

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
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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 קתדרת 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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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
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וסנגור בפרקליטות הצבאית. מלמד  בכיר. לשעבר תובע  דוקטור, מרצה 
ופעיל  )טבעוני  חיים  דיני בעלי  וכן  ענפי המשפט הפלילי,  כל  וחוקר את 

לשחרור בעלי חיים(. ערוץ יוטיוב: "משפטים בקטנה".

 ד"ר אסף הרדוף
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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
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ד"ר עופר סיטבון
הינו   )B.A., LL.B, LL.M, PH.D( סיטבון  עופר  ד"ר 
המכללה  של  למשפטים  בבית-הספר  בכיר  מרצה 
האקדמית צפת ומכהן גם כראש הקליניקה לתאגידים 
את  ולעסקים.  למשפט  האקדמי  במרכז  וחברה 
למשפטים  בפקולטה  כתב  שלו  הדוקטורט  עבודת 
לכלול  בניסיון  עסק  מחקרו  אביב.  תל  באוניברסיטת 
בדיני  הרפורמה  במסגרת  חברתית  אחריות  שיקולי 
הוא  המחקר  על   .2006 משנת  באנגליה  התאגידים 
מצטיינים,  לדוקטורנטים  וולף  קרן  פרס  את  קיבל 

הפרס החשוב מסוגו בישראל לתלמידי מחקר.

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

למשפט העבודה.

דוניץ-קידר את הספר משפט, שוק  רונית  ד"ר  ערך במשותף עם   2017 בשנת 
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 המכון לאחריות תאגידית במרכז האקדמי למשפט 

ולעסקים שאותו ניהל בין השנים 2013-2015.

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

במכללה האקדמית צפת ומלמד בה דיני תאגידים ודיני עבודה. 
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סגל  חברת  הינה   )LL.B., LL.M., JSD( ליפשיץ-אבירם  פנינה  ד"ר  עוה"ד 
בבית-הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת. משנת 1974 ואילך עסקה 
 ד"ר ליפשיץ-אבירם כעורכת דין במגזר הפרטי בתחום דיני חוזים ודיני קנין.
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
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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.

המרצה  בפרס  זכתה  תש״ף  ובשנה״ל  אקדמי,  למחקר  זמנה  את  מקדישה  אסרף  ד״ר  במקביל, 
המצטיינת במכללה האקדמית צפת. ד״ר אסרף משתתפת באופן קבוע בכנסים, ומעבירה קורסים 

וסמינרים בתחומי התמחותה.

ד"ר דניאלה אסרף 
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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
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סגל חוץ

נולד  הנדל  ניל  )בדימוס(  העליון  בית-המשפט  לנשיאת  המשנה  כבוד 
בשנת 1952 בארצות-הברית. בשנים 1965-1969 למד בישיבה דפלטבוש 
ראשון  תואר  בניו-יורק  באוניברסיטה  למד   1969-1973 בשנים  בניו-יורק. 
בסוציולוגיה ובמדעי היהדות. בשנת 1973 למד לימודי תלמוד אצל הרב י. 
סולובייצ׳יק בישיבת האוניברסיטה בניו-יורק. בשנת 1976 סיים את לימודי 
בלשכה  עבד   1974-1976 בשנים  הוספטרה.  באוניברסיטת  המשפטים 
דין  לעריכת  רישיון  קיבל   1974 בשנת  גולדמן.  בפרס  וזכה  לסיוע משפט 
בניו-יורק. בשנים 1976-1983 עבד כעורך-דין שכיר ולאחר מכן כעורך-דין 
עצמאי וכשותף במשרד עורכי הדין בניו-יורק. בשנת 1983 עלה לישראל. 
בשנת 1984 קיבל רישיון לעריכת דין בישראל, ולאחר מכן בשנים -1983
1988 עבד כפרקליט בפרקליטות מחוז דרום. ביוני 1988 מונה לכהונת שופט של ביתי משפט השלום 
בבאר-שבע, ובספטמבר 1993 נבחר לכהן כרשם בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע וכשופט בפועל 
מונה לכהונת שופט בבית-המשפט המחוזי בבאר-שבע,   1997 בינואר  לתקופה של ארבע שנים. 
ובאוגוסט 2006 מונה לכהונת סגן נשיא בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע. באוקטובר 2009 מונה 
לכנס  הבחירות  ועדת  יושר-ראש  שימש   2019-2021 בשנים  העליון.  בית-המשפט  שופט  לכהונת 
העשרים ושלוש. באוגוסט 2021 מונה למשנה לנשיאת בית-המשפט העליון, וביום 27/4/2022 פרש 
לגמלאות. עם פרישתו מבית-המשפט העליון הצטרף לסגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-
אילן, בדרגת פרופסור חבר נלווה-מומחה, וכן אל הסגל האקדמי בבית-הספר למשפטים במכללה 

האקדמית צפת ובבית-הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר.

המשנה לנשיאת בית-המשפט העליון )בדימוס( פרופ׳ ניל הנדל
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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 
ובינלאומי, בפרייבורג שבגרמניה ולאחר סיום הדוקטורט שהה בפקולטה 

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.
ד"ר פלאח פרסם מאמרים, בספר קרמניצר, ובהוצאות לאור אחרות. ד"ר 
ובפילוסופיה,  בארכיאולוגיה  נוספים,  אקדמאיים  בתארים  מחזיק  פלאח 
באקדמיה  הפלילי  המשפט  בתחום  מרצה  והוא  ת"א,  מאוניברסיטת 
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 
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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 
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עוה״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.
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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 
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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. 

ד״ר עלא חיידר 
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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. 
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סגל קליני

עוה"ד רימונה שלג הינה עורכת דין בצוות הפנימי בסנגוריה הציבורית 
במחוז צפון, בדרגת מנהלת תחום בכירה. הוסמכה כעורכת דין ביוני 
תל-אביב  מחוז  בפרקליטות  בהתמחות  דרכה  את  החלה   ,2006
דין פלילי, בהמשך  עורכי  )פלילי(, לאחר מכן עבדה כשכירה במשרד 
ניהלה עסק עצמאי לעריכת דין העוסק בתחום הפלילי ועבדה כעורכת 

דין חיצונית של הסנגוריה הציבורית במחוז צפון.

בצוות  הציבורית  בסנגוריה  דין  עורכת  היום,  ועד   2011 ינואר  מחודש  החל 
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 כיעד לטיפול; קביעת 
במקביל  המחלקה.  וליעדי  השנתית  לתוכנית  לב  שימת  תוך  זאת  אחידה,  ובקרה  ביקורת  דרכי 
משפט  בבתי  הן  שלום,  משפט  בבתי  הן  פריפריה(,  )כולל  במחוז  שונים  משפט  בבתי  מופיעה 

מחוזיים במסגרת ניהול תיקים פליליים מורכבים והן בערעורים בבית המשפט העליון.

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

למשפטים במכללה האקדמית צפת. 

עוה"ד רימונה שלג
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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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עוה״ד חוסאם ארמלי
עוה"ד חוסאם ארמלי הינו עורך-דין במחלקה המשפטית של כונס הנכסים 
הרשמי, ומשמש בא-כוח הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי 
ארמלי  עוה"ד   ,2010 בשנת  המשפטים.  במשרד  והצפון,  חיפה  מחוז   –
בחיפה  פרטי  במשרד  כעורך-דין  דרכו  את  החל  והוא  כעורך-דין,  הוסמך 
עיקר  שם,  פירעון.  וחדלות  לפועל  הוצאה  הבנקאות,  בתחום  עסק  אשר 
עבודתו התמקדה, בין היתר, בייצוג זוכים, בנקים וחברות גדולות ומובילות, 
הליכי גבייה נגד חייבים, הליכי כינוס נכסים, והליכי חדלות פירעון לבקשת 
כונס  של  למחלקה המשפטית  הצטרף  הוא   ,2014 בשנת  ונושים.  חייבים 
הרשמי והממונה על חדלות פירעון – מחוז ירושלים, ובתחילת שנת 2020 
עבר למחוז חיפה והצפון. בשנת 2018 הצטרף עו"ד ארמלי כשותף בצוות 
פירעון  חדלות  חוק  של  ההטמעה  בפרויקט  הרשמי  הכונס  של  ההובלה 
אשר נכנס לתוקפו בחודש ספטמבר 2019. כשנה לאחר מכן, הוא הוסמך על-ידי הממונה הארצית 
על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי להכריע במגוון סוגיות ובקשות הנוגעות לניהול השוטף של 
במכון  בוררים  הכשרת  קורס  בהצלחה  סיים  ארמלי  עוה"ד   ,2015 בשנת  הפירעון.  חדלות  הליכי 
לאמנויות המשפט באוניברסיטת תל-אביב. בנוסף על כל אלה, עוה"ד ארמלי פעיל במישור החברתי-
ההתנדבותי, כאשר בין היתר הוא מכהן חבר דירקטוריון ב״בית הגפן – מרכז תרבות ערבי-יהודי״ 
העולמי;  הרוטרי  בארגון  חבר  וכן  חיפה,  עיריית  של  הרווחה  בוועדת  חבר  בחיפה(,  עירוני  )תאגיד 
שם הוא נמנה עם חברי מועדון רוטרי סטלה מאריס חיפה וחבר פורום האתיקה של האזור ברוטרי 

ישראל. 
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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  ואילך, לרבות   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.

עוה״ד מג׳די עטילה 
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עוה״ד מונדר אשקר
עו"ד מונדר אשקר )LL.B., LL.M.( הוא ממונה על תחום הביטוח הלאומי 
הצפון.  במחוז  המשפטים,  שבמשרד  המשפטי  בסיוע  העבודה  ודיני 
לעבודה  הדין  בבתי  מייצג  הלאומי,  הביטוח  בתחום  היא  עיקר התמחותו 
חקיקתי  שינוי  להתנעת  הביאו  שתוצאותיהן  חשובות  לפסיקות  ואחראי 
בתחום. עו"ד אשקר עורך ומרכז השתלמויות אקדמאיות, מעביר סדנאות 
והדרכות פרקטיות, בנוסף להיותו מרצה בתחום. עו"ד אשקר הוא בוגר של 
הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה הן בתואר הראשון והן בתואר 
השני. בלימודיו לתואר השני התמחה במסלול "משפט ובריאות" המתמקד 
בסוגיות משפטיות- רפואיות לרבות בתחום האתיקה והממשקים ביניהם. 
בשנת -2010 2013 שימש עו"ד אשקר כעורך לכתב העת המשפטי "עת 
ביקורת. בשנת  ודברי  סיכומי פסיקה חשובה  כתבות שכללו  ופרסם  לאומי  הביטוח  סיוע" בתחום 
2014 נבחר עו"ד אשקר לייצג את הסיוע המשפטי בכנס משפטי שנערך בפורטוגל במסגרת תוכנית 
המנהלת  מקרן  הוקרה  בתעודת  אשקר  עו"ד  זכה   ,2015 בשנת  האירופי.  האיחוד  של  "יורומד" 
הכללית של משרד המשפטים בגין הנגשת השירות המשפטי לאוכלוסיות נזקקות, ובין היתר, למיצוי 
זכויותיהם. לצד כל אלה, משמש עו"ד אשקר, משנת 2019 עד יום זה, כסגן יו"ר ועדת הביטוח הלאומי 
הארצית בלשכת עורכי הדין בישראל, וגם כיו"ר לוועדת הביטוח הלאומי המחוזית בלשכת עורכי הדין 

במחוז הצפון.
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עוה״ד סיון עמיר-אמן 
עוה"ד עמיר-אמן הינה בוגרת הפקולטה למשפטים והמחלקה לסוציולוגיה-
התמחתה   2010 בשנת  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  אנתרופולוגיה 
בלשכת נשיא ה-ICTR, בית הדין הפלילי הבינלאומי של האו"ם לעניין רצח 
העם ברואנדה, ובהמשך פעלה במסגרת עמותות וארגונים שונים לקידום 
אירלנד  צפון  אפריקה,  בדרום  המאחה  והצדק  המעברי  הצדק  תחום 
המדינה  בפרקליטות  הבג"צים  במחלקת  התמחתה   2011 בשנת  וישראל. 
במסגרת  )פלילי(.  צפון  מחוז  בפרקליטות  כפרקליטה  שימשה  ובהמשך 
ניהלה עו"ד עמיר-אמן תיקים פליליים רבים  עבודתה כפרקליטה פלילית, 
בערכאות השונות ובעבירות חמורות, כשבעיקרן עבירות מין ואלימות. כיום 
צפון  במחוז  הקהילתי  המשפט  בית  תכנית  את  מובילה  עמיר-אמן  עו"ד 
מטעם עמותת ג'וינט ישראל. תכנית זו מהווה מודל ייחודי במערכת המשפט ומטרתה היא צמצום 
פשיעה חוזרת באמצעות שיקום ושילוב עוברי החוק בקהילה. במסגרת תפקידה, מובילה עו"ד עמיר-
אמן את תהליך העבודה השיתופי של חברי צוות בית המשפט ופועלת ליצירת שותפות עמוקה בין 
במחוז  המקומיות  וברשויות  החוק,  ואכיפת  בעולם המשפט  במשרדי הממשלה,  השונים  הגורמים 

צפון. עו"ד עמיר-אמן משמשת כמנחה קלינית בקליניקה למשפט טיפולי במכללה האקדמית צפת.
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עמיתי מחקר

בירושלים,  העברית  באוניברסיטה  החוץ  מן  מרצה  הוא  מימרן  טל  ד"ר 
ועמית מחקר במכללה האקדמית צפת. טל משמש בתור רכז האקדמי של 
הפורום למשפט בינלאומי באוניברסיטה העברית בירושלים, ומנהל מחקר 
האוניברסיטה  של  למשפטים  בפקולטה  הסייבר  לחקר  פדרמן  במרכז 
הבינלאומי  המשפט  בתחום  קורסים  מספר  לימד  הוא  בעבר,  העברית. 
הפומבי במגוון מוסדות בישראל, והדריך מספר רב של קבוצות תלמידים 
לתחרויות בתחום המשפט הבינלאומי הפומבי ברחבי העולם. טל שימש 
ודמוקרטיה",  "טרור  בנושא  לדמוקרטיה  הישראלי  במכון  כחוקר  גם 
ושימש כעורך של כתב העת המקוון לזכויות האדם "המשפט ברשת". טל 
ועבד  חלופית,  ואנרגיה  העסקיים  ההגבלים  בתחום  ושות'  פירון  מ.  הדין  עורכי  במשרד  התמחה 
ותביעות בינלאומיות של משרד המשפטים. טל משרת  דין ביחידה להסכמים בינלאומיים  כעורך 

במילואים במחלקת הדין הבינלאומי של צה"ל.

ד״ר טל מימרן
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ד"ר עומר אלוני

דוקטור למשפטים שהוסמך במרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים, 
הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, בהנחייתו של ד"ר דוד שור. 
וכן  )בהצטיינות(,  כללית  ובהיסטוריה  במשפטים  ראשונים  תארים  לעומר 
תואר שני מחקרי עם עבודת תיזה )בהצטיינות(, בהנחיית פרופ' רון חריס. 
במהלך שנה"ל תשפ"א )2020-2021(, עומר משמש כחוקר בתר-דוקטורט 
ליאת  פרופ'  בהנחיית  בר-אילן,  באוניברסיטת  למדעי-החברה  בפקולטה 
איילון, ובמימון מענק מטעם קרן מארי קירי. לאחר הגשת עבודת הדוקטורט 
פוטסדאם  באוניברסיטת  למשפטים  לפקולטה  הוזמן  עומר   ,2018 בסתיו 
אוניברסיטת  בין  הצעירים  החוקרים  חילופי  תכנית  במסגרת  בגרמניה, 
פוסט-  שימש  הוא  זו,  בתקופה  פוטסדאם.  אוניברסיטת  לבין  תל-אביב 
דוקטורנט מלגאי שהוזמן על-ידי פרופ' אנדראס צימרמן, מנהל מרכז פוטסדאם לזכויות אדם במשפט 
הבינלאומי. בין השנים 2016-2018, עומר שהה כחוקר אורח במרכז רייצ'ל קארסון לסביבה וחברה 
מינרבה,   מלגת  הצעירים המלגאים של  החוקרים  תכנית  במסגרת  מינכן,  באוניברסיטת LMU  של 
ובמימון הממשלה הפדרלית של גרמניה. בשנת 2017 , הוא התארח כחוקר אורח במכון מקס פלאנק 
להיסטוריה אירופית של המשפט באוניברסיטת גתה פרנקפורט ובמימון מלגת דיאלוג. הוא עוד הוזמן 
לשמש כחוקר אורח בפורום למשפט בינלאומי באוניברסיטה העברית, במכון משפט והיסטוריה ע"ש 
קרן דיויד ברג ועוד. עבודת הדוקטורט שלו, "בחזרה לחבר-הלאומים: המשטר הסביבתי של חבר-
הלאומים, 1919-1919, "זכתה בשנת 2019 בפרס טאלין של האגודה האירופית להיסטוריה סביבתית, 
ונבחרה כמחקר הטוב ביותר לשנים 2018 ו- 2019. המחקר התפרסם במאי 2021 כספר בהוצאת 
קיימברידג', תחת הכותרת ״The Environment and the Protection of the Nations of League״. 
כמו כן, עומר הוא זוכה פרסראול ולנברג לחקר זכויות אדם ולימודי השואה, ובשנים האחרונות זכה 
במענקי מחקר ובפרסים מטעם מכון ברג להיסטוריה ומשפט, מלגת ברנדייס, קרן יד טבנקין וקרן 

קונרד אדנאואר.

47



במכללה  למשפטים  בבית-הספר  מחקר  עמית  הוא  סומך  אוהד  ד"ר 
הסייבר  לחקר  פדרמן  במרכז  דוקטורנט  ופוסט  צפת  האקדמית 
הפרטי  במשפט  עוסקים  מחקריו  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה 
וברגולציה של שווקים ושל טכנולוגיות מתפרצות. אוהד הוא בוגר של 
לימודי  את  השלים  בה  תל-אביב,  באוניברסיטת  למשפטים  הפקולטה 
התואר הראשון שלו במשפטים ובפסיכולוגיה, וכן את עבודת הדוקטורט, 
שעסקה בפרספקטיבה פסיכולוגית על זכות החרטה החוזית, ונכתבה 
בהנחיית פרופ' נילי כהן ופרופ' רועי קרייטנר. אוהד השלים את לימודי 
מהתוכנית  כחלק  ובולוניה  המבורג  באוניברסיטאות  שלו  השני  התואר 
האירופאית למשפט וכלכלה, אותה סיים ראשון בכיתתו ובמהלכה זכה במגלת בוצ'רסיוס. עם 
ולאחר  שבפריז  סיינס-פו  באוניברסיטת  דוקטורנט  פוסט  אוהד  היה  הדוקטורט,  עבודת  סיום 
מכן במרכז ספרא לאתיקה שבאוניברסיטת תל-אביב. לצד לימודיו, זכה ד"ר אוהד סומך, כחלק 

מקבוצת חוקרים )CI(, במענק קרן פולקסוואגן לחקר הבינה המלאכותית.

ד"ר אוהד סומך
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 LL.B., LL.M.,( ברדא  יוסי  ד״ר  והגירה.  לאוכלוסין  הדין  בבתי  דיין 
Ph.D.( הוא עמית מחקר בבית-הספר למשפטים במכללה האקדמית 
ברדא  ד״ר  עו"ד  אילן.  בר  מאוניברסיטת  למשפטים  ודוקטור  צפת 
סיים את התואר הראשון ואת התואר השני במשפטים בהצטיינות 
וכמתרגל בקורסים שונים  ומשמש בשנים האחרונות כעוזר הוראה 
כמרצה  וכן  נתניה  האקדמית  ובמכללה  בר-אילן  באוניברסיטת 
נוער  בתכנית  כמרצה  ברדא  ד״ר  שימש  כן,  כמו  שונות.  במסגרות 
ובאוניברסיטת חיפה.  שוחר משפט עברי במכללה האקדמית צפת 
מחקרו האינטרדיסציפלינרי של עו"ד ד״ר ברדא עוסק במעמדם של 
)דיני  ניתוח מתחום המשפט  ומשלב  הילד  טובת  בראי  הזרים  ילדי 
הגירה, משפט חוקתי, משפט בינלאומי, משפט השוואתי ומשפט מנהלי( עם ניתוח מחקרים 
מקרן  במלגה  ברדא  ד״ר  זכה  זה  מחקרו  לצורך  החינוכית.  הפסיכולוגיה  מתחום  ותיאוריות 

זילברגר של עיריית תל אביב-יפו. 

לצד לימודיו, התמחה עו"ד ד״ר ברדא בשנים 2007-2008 בפרקליטות מחוז תל אביב )אזרחי(, 
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 ד״ר ברדא כחבר מועצת העיר מעלות תרשיחא והתמודד לראשות 
העיר בבחירות 2018. במהלך כהונותיו שימש ד״ר 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. 

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

לפועל ובוגר תכנית הידברות באוניברסיטת בר אילן. 

ד״ר יוסי ברדא
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הפקולטה  של  בוגרת  הינה   )LL.B., LL.M., PH.D( פרידמן-בר  עדי  ד"ר 
בנושא  עסקה  שלה  הדוקטורט  עבודת  חיפה,  באוניברסיטת  למשפטים 
מאחדת".  מסגרת  היש  גוף:  תוצרי  מול  גוף  איברי   – המת  מן  "תרומת 
ובריאות  משפט  בתוכנית  במשפטים  שני  תואר  בעלת  פרידמן-בר  ד"ר 
מאוניברסיטת חיפה ותואר ראשון כפול הן במשפטים )LL.B.( והן במנהל 
עסקים )B.A.( התמחות בשיווק מאוניברסיטת רייכמן. עיקר מחקריה של 
ומשפט.  ובריאות  הרפואית  האתיקה  בתחום  עוסקים  פרידמן-בר  ד"ר 
המחוזי  בבית-המשפט  פרידמן-בר  ד"ר  התמחתה   2005-2006 בשנים 
2011- זלוצ'ובר. בשנים  נתן  בבאר שבע תחת פיקוחו של כבוד השופט 
2014 שימשה כעוזרת מחקר של ד"ר גיל סיגל, ראש המרכז למשפט רפואי 
וביו-אתיקה, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו. בשנים 2011-2013 שימשה כמתרגלת 

בקורס "כתיבה משפטית" בפקולטה למשפטים מכללת ספיר.

ד"ר עדי פרידמן - בר
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ד"ר גלית קידר
ד"ר גלית קידר )LL.B., LL.M., Ph.D.( היא עורכת דין פעילה בלשכת עורכי הדין 
ומרצה לאתיקה, ביו-אתיקה ואינטליגנציה רגשית במחלקה לתקשורת אנושית, 
באוניברסיטת  ואתיקה  משפט  לבריאות,  הבינלאומי  במרכז  ואתיקה,  בריאות 
בקשר  הטיפולי  במשפט  עוסקים  קידר  גלית  ד"ר  של  מחקריה  עיקר  חיפה. 
של  הטווח  וארוכות  המיידות  ההשלכות  ובחינת  זוג  בני  בין  גירושין  לסכסוכי 
הסכסוך על בני הזוג, ילדיהם, משפחתם המורחבת והחברה בכללותה. עבודת 
הליכים  המעגן  שיפוטי-טיפולי  מודל  מפתחת  קידר  גלית  ד"ר  של  הדוקטורט 
ליישוב סכסוכים בהליכי גירושין תוך בחינה השוואתית של דיני המשפחה בשלוש 
שיטות משפט שונות – ישראל, ארה"ב וצרפת. ד"ר גלית קידר היא בוגרת של 
הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה לתואר ראשון ותואר שני, אותם סיימה 
בהצטיינות. כמו כן, ד"ר גלית קידר סיימה את לימודי תואר שלישי )Ph.D.( בפקולטה למשפטים באוניברסיטת 
Alexandru Ioan Cuza ביאש, רומניה בהצטיינות יתרה. בשנים 2008-2009 התמחתה ד"ר גלית קידר 
בפרקליטות הפלילית במחוז צפון, תחת הנחייתה של סגנית המחוז דאז, עוה"ב שלוה לוין. ד"ר גלית קידר 
חברה בוועדת ההיגוי של המחלקה לביו-אתיקה התנהגותית במסגרת הקתדרה הבינלאומית לביו-אתיקה 
)בשיתוף פעולה עם ה-WMA -  האיגוד הרפואי העולמי( וכן יועצת משפטית של ועדת העורכים - הקתדרה 
הבינלאומית לביו-אתיקה )שיתוף פעולה עם ה-WMA -  האיגוד הרפואי העולמי( בראשות פרופ' אמנון כרמי.
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ד״ר נאהל עספור
דר' נאהל עספור )LL.B., LL.M., Dr. iur.( הוא עמית מחקר בבית-הספר 
בפקולטות  החוץ  מן  מרצה  כן  צפת,  האקדמית  במכללה  למשפטים 

ובבתי ספר למשפטים נוספים בישראל. 

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

וטכנולוגיה ובפרט טכנולוגיות מידע וסחר נתונים.

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

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

הצעיר של מכון מאקס-פלאנק למשפט פרטי והשוואתי.

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

התמחה בפרקליטות מחוז חיפה - מחלקה אזרחית.

וחברות מענפי המשק  יועץ משפטי של מוסדות   ,2001 דין פעיל מאז שנת  עורך  הינו  דר' עספור 
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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משפט  בית  שופט  הוא   )LL.B., LL.M, Ph.D( ארדמן  מיכאל  שלמה  ד"ר 
השלום בקריות.

בתחומי  הינם  ארדמן  השופט  של  ופעילותו  התעניינותו  תחומי  עיקר 
המשפט האזרחי והחוקתי.

אילן  בר  באוניברסיטת  למשפטים  הפקולטה  בוגר  הוא  ארדמן  השופט 
משנת 1994, שם סיים גם את התואר השני במשפטים בשנת 1999 וכתב 
את עבודת התיזה "נאמנות קונסטרוקטיבית" בהנחייתו של פרופ' יהושע 
וייסמן. בשנת 2013 קיבל מאוניברסיטת בר אילן את התואר דוקטור לאחר 
שסיים את עבודת הדוקטורט "הזכות לתבוע פיצויים או השבה מהמדינה 

– היבטים חוקתיים".

 2000 בשנת  הדין"  מכוח  "נאמנות  האחד  המשפט,  בתחום  ספרים  שני  פרסם  ארדמן  השופט 
והשני "הזכות החוקתית לתבוע מהמדינה פיצויים או השבה" בשנת 2019. בתקופה הקרובה אמור 
להתפרסם מאמר מפרי עטו בנושא שאלת דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי בספר לכבודו של 

שופט בית המשפט העליון בדימ' אליעזר ריבלין.

דין  עורכי  ובמשרד  בין השנים 1994-1995 בבית המשפט המחוזי בחיפה  השופט ארדמן התמחה 
בתחום האזרחי ולאחר מכן שימש כעורך דין פעיל בתחום הליטיגציה האזרחית במשך למעלה מ- 20 
שנה הן במשרדי עורכי דין פרטיים, לרבות בתפקיד של מנהל מחלקת ליטיגציה אזרחית במשרדו 
של שר האוצר והמשפטים לשעבר משה נסים והן בפרקליטות מחוז צפון עד מינויו כשופט בשנת 

2016. במסגרת זו הופיע השופט ארדמן כמייצג בכל ערכאות השיפוט לרבות בית המשפט העליון.

כשופט מטפל כיום השופט ארדמן בכל תחומי המשפט האזרחי הנדונים בבית משפט השלום.

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

השופט ד״ר שלמה מיכאל-ארדמן
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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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