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שם :חיים זיכרמן

קורות חיים
חיים זיכרמן הוא דוקטור למשפטים ,עורך דין ומנהל אקדמי בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו.
תחומי התמחות משפטיים :משפט אזרחי (דיני קניין ,מקרקעין והפקעות) ,משפט ציבורי (משפט חוקתי
ומנהלי ,דת ומדינה) ,משפט וזהות (יחסי משפט וחברה ,משפט ותרבות ,משפט ולאום ,מדינה יהודית
ומדינה דמוקרטית).
תחומי התמחות נוספים :מקרקעין ודיור (כתיבת דוחות ועבודות מטה ,הכנת הצעות מחליטים והצעות
חקיקה) ,האוכלוסייה החרדית (מחקר ואנליזה).
*
את נעוריו עשה זיכרמן בירושלים ,כבן למשפחה חרדית-ליטאית .למד בישיבת קול תורה ()1992-1994
ולאחר מכן בישיבת בית מתתיהו ( .)1995-2000לאחר נישואיו למד בכולל אברכים לשם הסמכה לרבנות,
במקביל לשירותו הצבאי.
בשנת  2004החל ללמוד לתואר ראשון במשפטים .בתוך כעשר שנים השלים תואר ראשון (הקריה
האקדמית אונו) ,תואר שני (בהצטיינות ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר אילן) ותואר שלישי
(הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר אילן).
עבודת הד"ר עוסקת בחובות המדינה כלפי נפגעי נטילה שלטונית רב-ממדית .העבודה מנתחת אירועי
הפקעה רחבי היקף כדוגמת ההתנתקות מחבל עזה והסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב ,תוך ניתוח שיטת
הפיצוי שננקטה באירועים אלו .בשנת  2015זכתה העבודה בפרס חשין למצוינות אקדמית ,בגין עבודת
ד"ר מצטיינת.
את התמחותו עשה במשרד עורכי דין "הרצוג ,פוקס ,נאמן" ( .)2007-2008החל משנת  2008מרצה
למשפטים בקריה האקדמית אונו ובמכללת שערי משפט ,בתחומי המשפט האזרחי והציבורי .משנת 2013
ואילך ,חבר סגל בקריה האקדמית אונו ,ומשנת  2015ואילך מנהל אקדמי בפקולטה למשפטים.
בשנים  2009-2010חקר וריכז את עבודת ועדת החקירה הממלכתית בנושא מפוני גוש קטיף (ועדת מצא).
בשנת  2012היה מנהל התוכן של "ועדת פלסנר" שמונתה על ידי ראש הממשלה במטרה להציע נוסחה
לשאלת גיוסם של תלמידי הישיבות .בשנת  2014ריכז את ועדת הפיצוי לתושבי כפר שלם שמינה שר
הבינוי והשיכון .בין השנים  2015-2016עמד בראש ועדה שכתבה עבור משרד הבינוי והשיכון תוכנית
אסטרטגית לדיור לאוכלוסייה החרדית.
בין השנים  2012-2013שימש כיועץ מקצועי למנהל מינהל (רשות) מקרקעי ישראל .במסגרת זו עסק רבות
בבניית מדיניות המקרקעין בשוק הדיור ובשווקים נוספים (סולארי ,התיישבות חקלאית ועוד) ובהכנת
החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
בין השנים  2010-2015שימש לסירוגין כחוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה בתחומי דת ומדינה ,אזרחות
וחרדים .במסגרת זו ,פרסם מספר מחקרים בעלי שם בנוגע לחברה החרדית בישראל ולסוגיות דת ומדינה.

לצד עיסוקו בעולם המשפט ,זיכרמן נחשב כמומחה לנושאי מקרקעין ודיור ,והוא מייעץ לגופים
ממשלתיים שונים ,תוך כדי כתיבת דוחות ,ניירות עמדה והצעות חקיקה/מחליטים רלוונטיות.
זיכרמן נחשב אף כמומחה לחברה החרדית .בשנת  2014פרסם זיכרמן את הספר "שחור ,כחול-לבן :מסע
אל תוך החברה החרדית בישראל" (ידיעות ספרים) .זהו ספר מבוא רחב יריעה ,המקיף את כל צדדיה של
החרדיות הישראלית ,ללא יוצא מן הכלל.
במהלך השנים פרסם זיכרמן מספר מאמרים משפטיים במגוון תחומים .בשנים  2014-2016הוא משמש
כעורך אורח בכתב העת "תרבות דמוקרטית" היוצא לאור על ידי אוניברסיטת בר אילן.
משרת במילואים במסגרת חיל חינוך ואכ"א.
חיים זיכרמן נשוי (בשנית) לנעמי ,אב לארבעה ומתגורר בפתח תקווה.

