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‚ – „Â„ Ô· ‡Èמרצה ואיש סגל בבית הספר למשפטים במכללה האקדמית נתניה .מרצה
מן החוץ בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן .בעל תואר ראשון במשפטים
) (LL.Bבהצטיינות מהמכללה האקדמית נתניה ) ;(1999תואר שני במשפטים )(LL.M
בהצטיינות מאוניברסיטת בר-אילן ) (2002ותואר שלישי במשפטים )(Ph.D
מאוניברסיטת בר-אילן ) .(2009עבודת הדוקטור שלו עסקה בנושא "רקע תרבותי כהגנה
בהליך הפלילי" .בשנים  2008–2004עבד כתובע פלילי במשטרת ישראל ,ולאחר סיום
כתיבת עבודת הדוקטור הצטרף לסגל האקדמי של בית הספר למשפטים במכללה
האקדמית נתניה .תחומי ההוראה והמחקר של ד"ר בן דוד הם אלו :דיני עונשין ,דיני
ראיות ,סדר דין פלילי ,ענישה וקונפליקטים תרבותיים במשפט הפלילי .ד"ר בן דוד נבחר
בשנה"ל תשע"ב ,תשע"ד ותשע"ה ל"מרצה מצטיין" .מאמריו מפורסמים בכתבי עת
נחשבים בארץ ובארצות הברית.
‡ – ÏÈÈ‡-ÏÊ‚ Ô¯Âפרופסור בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה .גזל-אייל מכהן
כסגן הדקן בפקולטה וכראש המרכז לחקר פשיעה ,משפט וחברה .הוא חבר האקדמיה
הצעירה הישראלית וחבר הנהלת האגודה האירופית למשפט וכלכלה .בעבר כיהן גם
כחבר האקדמיה העולמית הצעירה .מחקריו עוסקים במערכת המשפט הפלילית מזווית
בין-תחומית ,ורבים מהם מתמקדים בבחינה אמפירית של התנהגות השחקנים במערכת
זו ,כמו שופטים ,תובעים ונאשמים .גזל-אייל זכה בפרסים רבים ,ובהם פרס דסטי ואתי
מילר ,פרס צגלה למאמר מצטיין של חוקר צעיר ופעמיים בפרס השר לביטחון פנים
למחקר ופיתוח ,בכמה קרנות מחקר של הקרן הלאומית למדעים והקרן
הישראלית–גרמנית ,כמו גם במלגות מחקר רבות ,ובכללן מלגות מטעם פורלברייט
וארסמוס מונדוס )כמה זכיות( .גזל-אייל מייעץ לעתים קרובות לרשויות השלטון בנושאי
חקיקה פלילית וחבר בשתי ועדות ציבוריות בתחום זה :הוועדה לסדר דין פלילי וראיות
)ועדת ארבל( והוועדה לבחינת מדיניות הענישה )ועדת דורנר(.
 – Ô‰Î ˜ÁˆÈהרב ד"ר יצחק כהן הוא מרצה בכיר בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית
אונו ומנהל אקדמי של הפקולטה בקמפוס ירושלים .הוא היה חוקר אורח באוניברסיטת
קולומביה ,ניו יורק ,ארצות הברית ,בשנים  ,2013–2012מרצה אורח באוניברסיטת
מקגיל ,מונטריאול ,קנדה ,בשנת  ,2013ומרצה אורח באוניברסיטת קונקורדיה,
מונטריאול ,קנדה ,בשנת  .2014הוא פרסם עשרות מאמרים בתחומי ההוראה והמחקר
שלו :דיני המשפחה ,סדר הדין האזרחי והמשפט העברי .הוא בעל תואר ראשון
)בהצטיינות( ובעל תואר שני במסלול ישיר )בהצטיינות( ,שניהם בפקולטה למשפטים
באוניברסיטת בר-אילן .את עבודת הדוקטורט כתב במסגרת מלגות הנשיא לסטודנטים
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מצטיינים .הוא חבר לשכת עורכי הדין משנת  .1999הוא עומד בראש כמה תכניות
אקדמיות ומרצה אורח באוניברסיטה העברית .הוא בעל תעודת הסמכה לרב מטעם
הרבנות הראשית לישראל .בשנת  2015מונה ליו"ר הוועדה הציבורית לענייני הסכמי
קדם נישואין.
 – ÔÂÈÒ-ÔÓÏÈÓ ‰È‡Ùמרצה בכירה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ,ועורכת
כתב העת  .ËÙ˘ÓÂ ‰¯·Á ,‰„Â·Úהיא בעלת תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה
העברית בירושלים )בהצטיינות( ותואר שני )בהצטיינות יתרה( ושלישי מאוניברסיטת
קולומביה ,ניו יורק ) .(2006היא התמחתה אצל נשיאת בית המשפט העליון )בדימוס(
דורית ביניש .מחקריה ופרסומיה עוסקים בתחום משפט העבודה הקיבוצי וכן בניתוח
ביקורתי של מבנה מוסדות בינלאומיים בתחום משפט העבודה מנקודת המבט של
תיאוריות של צדק גלובלי .בתחומים אלו גם זכתה במענקי מחקר תחרותיים שונים כגון
.GIF Young ,ISF
 – ÂËÈÙ ÏËÈÓד"ר ,מרצה בכירה בבית הספר למשפטים במרכז האקדמי כרמל בחיפה.
בעלת תואר ראשון במשפטים )בהצטיינות יתרה( מהמרכז הבינתחומי בהרצליה ,ותואר
שני ושלישי במשפטים מאוניברסיטת טורונטו שבקנדה ) .(2009היא התמחתה אצל
שופט בית המשפט העליון )כתוארו אז( השופט אשר גרוניס .פינטו מתמחה בתחומים
של משפט חוקתי ,פילוסופיה של המשפט ומשפט מנהלי .מחקריה עוסקים בכל מה
שקשור לרב-תרבותיות ולקבוצות מיעוט ,בעיקר בכל מה שקשור לזכויות שפה ,לזכות
לחופש הדת ולזכות לשוויון .מאמריה מתפרסמים בכתבי עת יוקרתיים בארץ ובחו"ל.
אריאל פלביאן – ד"ר ,בוגר תואר ראשון מאוניברסיטת  SHEFFIELDבאנגליה ותואר
שני מהאוניברסיטה העברית בירושלים .במסגרת לימודי התואר השני הגיש עבודת תזה
בתחום התובענות הייצוגיות ותביעות נגזרות בדיני חברות; בוגר תואר שלישי
מאוניברסיטת  BRUNELבלונדון ,ובמסגרתו הגיש עבודת מחקר בתחום התובענות
הייצוגיות באירופה ,המבוססת על מסקנות מהמודל הנוהג בישראל; מוסמך לעריכת דין
באנגליה ובישראל; מרצה מן החוץ באוניברסיטת חיפה; שותף במשרד הרצוג פוקס
נאמן.
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