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 קורות חיים 

 

 ניבין עמנואל                   שם: 

 9nevine@gmail.com     דואר אלקטרוני:

 

 השכלה 

ניות  מדית המחקר בנושא:  . עבודאוניברסיטת חיפה   -  .Ph.D  פיה )משפטים(דוקטור לפילוסו      2020-2014

תנאי על  המאסר  אמפירי  -  הפעלת  גזלבהנחיית  כתבה  נ  מחקר  אורן  דיאייל־פרופ'    קן , 

   ולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה.  פקה

מסלול   2014-2012 במסגרת  תזה  למשפטים כתיבת  הפקולטה  לדוקטורט(,  )השלמות  מקדים  מחקר 

חיפה  בהנחאוניברסיטת  גזליית  ,  אורן  התזה:  .  אייל־פרופ'  כשיקול  נושא  תנאי  על  מאסר 

   . לקולה

במשפטים 2004-2003 שני  למשפט.LL.M))   תואר  תזה  ללא  מסלול  הפלילי, נים,  במשפט  התמחות   ,  

 .ילןאוניברסיטת בר א

 .  המרכז הישראלי ללימודי אימון וגישור -הכשרה כמגשרת, לימודי גישור "גומא"                2001

 גן. מכללה האקדמית למשפטים רמתה ,(.LL.B) פטיםתואר ראשון במש    1999-1995

 

 תעסוקתי סיון ני

 . חיפה דורון מנשה, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת לפרופ'  חקרעוזרת מ  -2015 ספטמבר-2013מרץ 
 

ם הפלילי ממונה על התחו  .משפטי מערכת בתי המשפטהץ  ליועראשית  עוזרת    -2012ינואר  -2010אפריל  

    המשפטית כפי שיתואר להלן:ממונה על תחום האגרות בלשכה  ומ"מ 

 :ה על התחום הפליליממונ בתפקיד 

 והנחיית הגורמים המקצועיים. דעת חוות  כתיבת ,מתן ייעוץ משפטי  ▪

מגיבושו   ▪ החל  החקיקה  בהליך  ומרכזי  וליווי אקטיבי  המשפטית  הלשכה  ביוזמת  חקיקה  תיקוני 

התיקון של  ב   הראשוני  בדיונים  להשתתפות  וכלה  וועד  הכנסת  הגורמים ועדות  בהנחיית 

 המשפט לאחר כניסתו לתוקף של התיקון. רלוונטיים בהנהלת בתי ה

א  ▪ ובמידת הצורךחר תיקמעקב  גורמים אחרים,  ידי  על  בדיונים   וני חקיקה המוצעים  השתתפות 

הכנסת    המוקדמים ובוועדות  הרלוונטי  במשרד  או  המשפטים  בתי   ציגלהבמשרד  מערכת  עמדת 

 ניסוחו. , הן באשר למהות התיקון והן באשר לאופן המשפט בעניין התיקון המוצע

ת ומתן ייעוץ שוטף לשאלות משפטיות יועבודה של המזכירוהלי עבודה והוראות  ותיקוף משפטי לנ  ▪

 בנוגע לפעילות המזכירות.

בנושא  ▪ משרדי  בין  בצוות  חזותית  :חברה  היוועדות  אלקטרוני,  ואיזוק  נדחה  מאסר  שחרור , 

 נה. בערובה על ידי קצין ממו

 . דינה לעתירות שמוגשות לבית הדין הגבוה לצדקליווי משפטי בתיאום עם פרקליטות המ  ▪

ועדכון    ▪ חוק  שנהצעות  בקריאה  בכנסת  שאושרו  ושלישית  יחוקים  בעלון  ביה  חקיקה  מדור 

 השופטים ע"ש השופט שמואל ברוך ז"ל. 
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    :(2011 יולי-2010מספטמבר ) האגרות מ"מ ממונה על תחוםבתפקיד 

 יתר הגורמים העוסקים בגביית אגרות., חשבות ולגזברויות, פטי למזכירויותץ מש ייעו ▪

פני שופט או בת באמצעות פרקליטות המדינה כאשר עניין של אגרה מובא לדיון  ה משפטימתן עמד ▪

 רשם. 

הנהלת שמוגשות נגד  בנושא אגרות  ליווי משפטי בתיאום עם פרקליטות המדינה לתביעות ייצוגיות   ▪

 בתי המשפט.

  מחלקת ייעוץ וחקיקה משרד המשפטים.תיקון תקנות אגרות בתי המשפט בשיתוף עם  ▪

 .מתן מענה לפניות הציבוראלות אגרות למיניהן לרבות שפטי בשטיפול מ ▪

 הרצאות:            

מכון ה,  "הלכה למעשה  -"חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מיןהשתתפות בפאנל בנושא   ▪

 . (12.2011) ווה אילןלהשתלמויות שופטים בנ

מבהרצאה   ▪ קציני  בנושא:  פני  משטרה(  וחוקרי  ממונים  )קצינים  ממונה שטרה  קצין  "סמכויות 

 (. 06.2011) נתניה, לשחרר חשוד בערובה ללא החלטה שיפוטית"

ומזכירים ראשייםבהרצאה   ▪ לתיקון תבנושא:    פני מנהלי מחוזות  עדכוני    ,קנות האגרות"הצעה 

  .(09.2011)חקיקה ופסיקה" 

, מונה""הפעלת פיילוט שחרור בערובה על ידי קצין מ  פני מזכירי בתי המשפט בנושאבהרצאה   ▪

 (. 12.2010)  המשפט בחיפההיכל 

 

משה     2010  מרץ-2001ינואר   השופט  כבוד  הדרום  במחוז  השלום  משפט  בתי  לנשיא  משפטית  עוזרת 

 ידים שמלאתי: פקהת .)בדימוס( מכליס

 , שכלל בין היתר: תחום עיסוק עיקרי פלילי           

וימתן   ▪ משפטי  שמכתיבת  יעוץ  שונות  משפטיות  בסוגיות  דעת  העבודה; חוות  במהלך  תעוררות 

 נהלים והנחיות לפי הצורך, לרבות העלאת הצעות ייעול.  הכנת

מפורטכתיבת   ▪ דעת  דו חוות  גזרי  דין,  הכרעות  דין,  פסקי  לטיוטות  לרבות ת  שונות  והחלטות  ין 

 . חום תורנות מעצריםבת

המשפ  מעקב  ▪ הדיון  מהלך  ואחר  שונ  ניסוחטי  והחלטות  צווים  ם לקידו   ותהדרוש  ותמכתבים, 

 ן. הדיו

 מעקב אחר עדכוני חקיקה ופסיקה.  ▪

דרום מחוז  השלום  משפט  בתי  משפטיים  עוזרים  מרכזת  מ"מ  בפועל  ד  ע  2009)מינואר    כהונה 

 (:2009אוגוסט 

 זרים המשפטיים לצורך שילובם במערכת. ה, הכוונה והדרכת העוקליט לרבות ▪

 ס עוזרים משפטיים בתי משפט השלום במחוז דרום. ארגון כנ ▪

דו"ח סיכום תקופת כהונתי, לרבות הפעולות שנעשו, העלאת הצעות ייעול ורשימת עריכת  הכנה ו ▪

 הנושאים להמשך טיפול. 

 מתן סיוע, הכוונה וייעוץ לעוזרת המשפטית שנקלטה במקומי. ▪

 (:2006-2001מתמחי בתי משפט השלום מחוז דרום )בשנים ממונה על 

בית  ▪ מתמחי  לרבות  למתמחים,  וסיורים  מפגשים  ארגון  כולל  ידע  והעמקת  הדרכה    קליטה, 

 המשפט המחוזי ובית הדין האזורי לעבודה. 
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למתמחה   ▪ חוברת  ועריכת  וחובותיך""דע  הכנה  זו    זכויותיך  חוברת  המחוז.  אמרכלות  בסיוע 

 המשפט והופצה לכלל מחוזות בתי המשפט. ינהלת בתאומצה על ידי ה

בבתי משפט השלום    יםמשוב לקראת סיום תקופת ההתמחות לשיפור קליטת המתמח  עריכת ▪

 מחוז דרום. 

 . 2006 – 2001הדרכת המתמחים שהתמחו תחת פיקוחו של כבוד הנשיא משה מכליס בשנים   ▪

 איתור:  כהונה כחברה/ יו"ר בוועדות

)מערכת ▪ המשרד  לבת  נציגת  משפטיים  עוזרים  לאיתור  בוועדה  המשפט(  המשפבתי  במחוז י  ט 

 (. 2009דרום )

 . ( 2005) יו"ר הוועדה לאיתור ולבחינת כשירותם של מועמדים להתמחות במערכת בתי המשפט ▪

 שונות:  

לפי ▪ ומגשרים  מומחים  ועריכת קלסר  נט  תחום התמחות  הכנה  העלאת  . הקלסר המשפט-לפני 

האזורי    ובית הדין  )שלום ומחוזי(  המשפט  יינוי מומחים מטעם בתשימש כלי עזר לשופטים במ

 . הקלסר עודכן אחת לרבעון.  לעבודה

 בקריית גת. ושבע -ארמגשרת בפועל בתיקי תביעות קטנות בבתי משפט לתביעות קטנות בב ▪

לרבות מיון, הוצאת החלטות מובנות  .  יהנו יו"ר ועדת ערר נכיםמתן סיוע לשופטים בדימוס שכ ▪

 התיק לקראת הדיון המקדמי.והכנת 

המחו ▪ למנהל  ולמזכירוסיוע  במהלך ז  המתעוררות  משפטיות  בעיות  בפתרון  המשפט  בתי  יות 

 עבודתם. 

 

ז דרום  משפטית לכב' השופט עודד אליגון, נשיא בתי משפט השלום במחו  עוזרת    2000דצמבר  -2000יוני  

 . בדימוס()

 משפחה ופלילי.  ים:עיסוק עיקרי מיתחו ▪

 

בבאר  2000ר  פברוא-1999מרץ   משפט השלום  בבית  פיקשבע ת-התמחות  עודד  חת  כבוד הנשיא  וחו של 

  .)בדימוס( אליגון

 משפחה ופלילי.  ים:התמחות עיקרי מיתחו ▪

 

 הרצאות /השתתפות בכנסים מדעיים

בנושא: ▪ בכנס   ־ב  שהתקיים  Behavioral and Experimental Law and Economics  השתתפות 

Notre Dame    בבדבלין אירלנד  עב2015ולי,  בי  18-17־,  את  הצגתי  הכנס  במסגרת  הת .  זה ודת 

 "מאסר על תנאי כשיקול לקולה". בנושא: 

כנס  ב  חברה ▪ של  ההיגוי  חיפה וועדת  באוניברסיטת  למשפטים  הפקולטה  השני,  הדוקטורנטים 

 . 31.05.2016־בהתקיים ש

פקולטה פני פורום דוקטורנטים הב  מחקר אמפירי  -  מאסר על תנאיהצגת הצעת המחקר בנושא:   ▪

  (.19.01.2016)למשפטים אוניברסיטת חיפה 

בינלאומיתתשתה ▪ בסדנה  , Suspended Sentences and Intermediate Sanctions  בנושא:  פות 

מאמר   במסגרת הסדנה הוצג  .2018במאי,    16-14בין התאריכים    ,ברסיטת חיפה שהתקיימה באוני
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עם מנחה העבודה   גזלמשותף  בנושא:  פרופ'   – When a Punishment Becomes a Prize־אייל 

The Case of Conditional Imprisonment . 

בפני   ▪ בסד  הרצאה  שהשתתפו  אקדמי  וסגל  סטודנטים  פקולטה ה ,  וכלכלה  שפטלמה  נפורום 

ה למשפטים העב,  בירושליאוניברסיטה  נוםרית  ההרצאה.  תנאי    :שא  על  פרס עונש    –מאסר   או 

(21.11.2018.)  

 

 סטטיסטיות תכנות 

 . SPSSעבודה עם תכנת 

 

 ות מחקרושיט קה סטי סטטיבקורסים 

  ( 100ן סופי  )ציואוניברסיטת חיפה  ,  "מבוא לסטטיסטיקה תיאורית והסקתית", החוג למדעי המדינה  קורס

(2012) . 

 . (2012) ( 94)ציון סופי אוניברסיטת חיפה , החוג לבריאות נפש קהילתיתות", טות מחקר כמותי "שי קורס

 (. 2014אוקטובר ) ה האקדמית אשקלוןכלל, המ"ודל של תיווך ומיתוןמ" :בנושאסדנה 

מתקס  קור רב"שיטות  וניתוח  מבניות  משוואות  כמותי:  במחקר  לחינוך "רמות-דמות  הפקולטה   ,  ,

 . (2015) בלבד()השתתפות פה חיאוניברסיטת 

)השתתפות   , אוניברסיטת חיפהחוג לפסיכולוגיהה",  ו־ב'  א'  ם מתקדמים"סטטיסטיקה לתאריקורס שנתי  

 . (והתשע") בלבד(

 .  (התשע"ו )  טת חיפהסיאוניבר  ,פטים, הפקולטה למש מחקרלתלמידי  "ותנימחקר איכ"ת סדנ

ב' למתקדמים  מחקר  "שיטות  קטגור  -  קורס  תלוי  ואנתרופויאלימשתנה  לסוציולוגיה  החוג  לוגיה,  ", 

 )התשע"ו(. ( 92פי )ציון סוביב א-אוניברסיטת תל

 

 פרסומים 

Nevine Emmanuel & Oren Gazal-Ayal, Suspended Sentences and Service Labor in Israel—

From Alternatives to Imprisonment to Net-Widening, 82(1) LAW & CONTEMP. PROBS. 111 

(2019). 
 

 הוקרה והצטיינות 

 . (2009) אודות הישגיי ותרומתי למערכת בתי המשפטעל הוקרה ו מכתב תודה 

 

 מלגות ופרסים 

 . 2020-2015לגת מחקר על חשבון תקציב מחקר שנים מ

 Nevine Emmanuel & Oren Gazal-Ayal, Suspended Sentences and Service     מאמר  פרסוםמענק  

Labor in Israel—From Alternatives to Imprisonment to Net-Widening, 82(1) LAW & 

CONTEMP. PROBS. 111 (2019)    ,(. 2019)הפקולטה למשפטים 

 יות מצטיינות לתארים מתקדמים התשע"ו. לסטודנטיות ערב מלגת ורנר אוטו

 The Notre Dame Research Program onו־  הרשות ללימודים מתקדמים)השתתפות בכנס מדעי  מענק  

Law and Market Behavior (ND LAMB), Dublin, Ireland )  (2015 .) 


