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עורך דין קהילתי אשר מאז  1997ועד היום מקבל ברציפות קהל הזקוק לסיוע בתחום
זכויות חברתיות.
ב  1997ייסד וניהל את המחלקה המשפטית של עמותת ידיד לקידום זכויות חברתיות
ועריכת דין ממגרת עוני בפריפריה הענייה של ישראל;
ב  2000ייסד וניהל את חטיבת זכויות האדם במכללה האקדמית למשפטים לקידום
משפטנות מטפלת בעוני ובמצוקת הפרט
ב  2003ייסד וניהל את המרכז הקליני לאחריות חברתיות וזכויות אדם באוניברסיטה
העברית בירושלים.
ב  2008ועד  – 2013שב לנהל את רשת מרכזי הזכויות של עמותת "ידיד" בפריפריה
הענייה בישראל.,
במקביל מנהל מאז  2009בהתנדבות את תכניות ההכשרה האקדמיות של עמותת "תבל
בצדק" המקדמת צדק חברתי יהודי בעולם השלישי ופעיל באמצעותה בנפאל בתאילנד
ובמיאנמר בתחום הקמת מערכי סיוע משפטי ותרבות של זכויות אדם.
בשנת  2013מונה כדיקן פיתוח חברתי בקריה האקדמית אונו כאחראי על הרב תרבותיות
במוסד ועל הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות מודרות.
בשנת  2015מונה כיו"ר תכנית הפרו בונו הארצית של לשכת עורכי הדין – תכנית "שכר
מצווה".
בשנת  ,2016לאחר שקיבל דרגת פרופסור מקצועי חבר ,מונה לדיקן הפקולטה למשפטים
של הקריה האקדמית אונו.
פרסם תשעה ספרי עיון (משפט) ופרוזה .הראשונים הפכו לספרי חובה בתחום
בפקולטאות למשפטים בארץ והאחרונים זכו לשבחי הביקורת ובפרסים רבים
מאז  2016מגיש תכניות אקטואליה ברשות השידור" /כאן" רשת ב' פעמיים בשבוע.

ניסיון מקצועי וניהולי
 – 2016עתה

דיקן הפקולטה למשפטים ,הקריה האקדמית אונו
הפקולטה הגדולה בישראל (מעל  4500סטודנטים) הפועלת במסגרת
חמישה קמפוסים רב תרבותיים וחרדיים :קרית אונו ,אור יהודה ,חיפה
ושניים בירושלים.

2016 – 2013

דיקן פיתוח חברתי בקריה האקדמית אונו.
אחריות לניהול המוסד כקמפוס רב תרבותי; אחריות לפיתוח ולניהול
יזמויות חברתיות של המוסד ,להתנהלות המוסד כקמפוס רב תרבותי
ולהבניית האחריות החברתית אל תוך מקצוענותם של בוגרי המוסד

2013- 2007

סמנכ"ל ומנהל רשת מרכזי הזכויות של עמותת "ידיד".
מנהל רשת של למעלה מ  100עובדים וכ  400מתנדבים ב  27מרכזי
זכויות ברחבי הארץ המספקים סיוע משפטי וסוציאלי במיצוי זכויות
חברתיות ותרבותיות .במסגרת כל מרכז מתקיימות עשרות פעילויות
חינוך ותרבות להעצמת אוכלוסיות מוחלשות .לפירוט נוסף ראו:
www.yedid.org.il

2009- 2007

יו"ר הקרן למפעלי שיקום (בהתנדבות)
הקרן היא רשת מרכזי השיקום התעסוקתי וההשמה הגדולה בישראל,
אשר מונה  73מרכזי שיקום ,מפעלים מוגנים ומכוני אבחון והשמה
ברחבי הארץ .בקרן עובדים קרוב לאלף עובדים שמטפלים בכעשרים
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אלף משתקמים בשנה .בשנתיים האחרונות הובל תהליך ארגון מחדש
שנדרש בעקבות השינויים שהתחוללו לאחרונה בשוק התעסוקה של
האנשים עם המוגבלויות והמעבר מזכאויות לזכויות משפטיות .לפירוט
נוסף ראוwww.keren.org.il:
2007- 2003

מייסד ומנהל המרכז לחינוך משפטי לזכויות אדם ולאחריות חברתית,
האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
מרכז שמספק סיוע משפטי לאוכלוסיות מוחלשות ברחבי ירושלים
באמצעות  11קליניקות משפטיות ( 150סטודנטים וצוות של  14עורכי
דין) .במסגרת זאת :בניית תוכנית הלימוד האקדמית ותוכניות ההכשרה
המעשיות; ייזום שיתופי פעולה עם גורמים באונ' ומחוץ לה ; ייזום
וארגון עשרות כנסים ,חלקם בינ"ל ,והפקות לטובת קידום תרבות של
זכויות אדם בחברה .בתקופה זו נוצרו קשרי שת"פ עם תוכניות בינ"ל
והאונ' מותגה כגורם מוביל בתחום החינוך לאחריות חברתית .לפירוט
נוסףwww.cle.huji.ac.il :

2003 - 2000

מייסד ומנהל חטיבת זכויות האדם במרכז האקדמי למשפט ולעסקים
ברמת גן
חטיבה מיוחדת שתכשיר משפטנים להגנה על זכויות אדם לקראת
שילובם בתפקידי מפתח בשירות הציבורי הישראלי ובארגונים הלא
ממשלתיים .בין הזכויות המרכזיות שקודמו :הזכות לקחת חלק בחיי
תרבות .במסגרת זאת ניהלתי צוות שפיתח תוכניות לקידום החינוך
ותרבות של זכויות אדם הועברו בכל רחבי הארץ; ארגנתי כנסים שונים
וכיוצ"ב.

2000 – 1998

מייסד ומנהל המחלקה המשפטית בעמותת "ידיד" למען זכויות
חברתיות.
המחלקה המשפטית של עמוות ידיד פעלה כזרוע המשפטית של רשת
מרכזי הזכויות שהוקמה בפריפריה הענייה של ישראל .המחלקה
התמקדה במאבק לקידום הנגישות לצדק בישראל ובמיצוי זכויות
חברתיות וכלכליות.

1998 – 1997

עוזר מחקר בצוות חופש הביטוי בראשות פרופ' מרדכי קרמניצר במכון
הישראלי בדמוקרטיה.

1997

הסמכה כעורך דין.

1997 – 1996

התמחות בבית המשפט העליון בירושלים (לשכת השופט י' טירקל)

1995 – 1992

קצין מידע ומחקר ,משרד הביטחון

פעילות ציבורית
 - 2015עתה

יו"ר משותף של תכנית "שכר מצווה" ,לשכת עורכי הדין
התכנית הארצית להענקת סיוע משפטי פרו בונו לאוכלוסיות נזקקות.

 - 2017עתה

חבר במועצה הציבורית של היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות
בראשות השופט בדימוס אליקים רובינשטיין (משרד המשפטים)

2017 - 2016

חבר בוועדת מקצוע האזרחות מטעם משרד החינוך (שר החינוך נפתלי בנט)
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חבר בוועדה לבחינת העלאה של גיל הפרישה לנשים מטעם הממשלה (בראשות
אמיר לוי ,ראש אגף תקציבים)
חבר בוועדה המייעצת לנשיא המדינה במיזם "אות הנשיא למתנדב" לשנת
התשע"ו 2016
חבר בוועדת השיפוט של נציבות שירות המדינה של "אות המעסיק המתקדם"
לקידום העסקת נשים בשירות המדינה.
2014-2015

חבר ועדת חריס לבחינת תכנית הפרעון בהליך פשיטת הרגל מטעם הכונס
הרשמי.

2016 – 2012

מגיש אורח בתוכנית "יהיה בסדר" לקידום תרבות מיצוי זכויות האזרחים בגלי
צה"ל ובתכנית "המילה האחרונה" בגלי צה"ל.

2008-2009

מגיש פינה לייעוץ בזכויות חברתיות בתוכנית "לחיות טוב" בחברת רשת ,ערוץ .2

2007 - 2006

מגיש פינת יעוץ משפטי קבועה בתוכנית "המשמר האזרחי" עם גיא מרוז ואורלי
וילנאי בחברת "קשת" ,ערוץ .2

בנוסף :

חבר הנהלת פר"ח – משרד החינוך; חבר בועדת הרפורמה לחוק הסיוע המשפטי
התשל"ב  ,1972משרד המשפטים; יועץ לועדת החקירה הפרלמנטרית לבדיקת אי
השוויון והפערים בישראל בראשות ח"כ רן כהן; ראש מטה התכנון של מפלגת
העבודה לקראת הבחירות לכנסת ה( 17-אחראי על כתיבת תוכניות פעולה ופרקי
מצע בתחומי תרבות ומשפט) .חבר הנהגת מטה המאבק של הארגונים
החברתיים בישראל; חבר בועדת היגוי פרוייקט הפרו בונו של לשכת עורכי הדין
וחבר הנהלה בארגונים חברתיים רבים.

2002 - 2001

יועץ מקצועי לסדרת התעודה "כל בני האדם" על זכויות אדם  -בהפקת
ערוץ .8

פרסים וציונים לשבח
2015

קיבל אות הוקרה "תואר לשם כבוד "Honoris Causa-מטעם לשכת
עורכי הדין (התואר הגבוה ביותר שמעניקה הלשכה לחבריה).

2014

זוכה פרס "יד ושם לספר בנושא השואה תשע"ד" על "סיפו-סיפור לא
גמור"

2014

קיבל אות יקיר מחוז ת"א של לשכת עורכי הדין "על תרומתו למערכת
המשפט לצד פעילות ציבורית משמעותית".

2013

נבחר כאחד ממאה הישראלים מעוררי ההשראה של "מעריב" ו"מקור
ראשון" בקטגוריית "ציונות"

2013

אות "ספר הפלטינה" על מכירת למעלה מ  40,000עותקים מספרו "תיק
מצדה" (הוצאת ידיעות אחרונות ספרים)

2009

אות "ספר הזהב" על מכירת למעלה מ  20,000עותקים מספרו "תמיד
פלורה" (הוצאת ידיעות אחרונות ספרים)

2008

זוכה מלגת ארסמוס מונדוס לפיתוח תרבות של זכויות אדם מאת
האיחוד האירופאי
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2005

נבחר לאחד מעשרת "המשפיעים לטובה בתחום החברתי" על ידי העיתון
דה מארקר.

2005

נבחר לאחד משלושת "עורכי הדין של השנה" על ידי בטאון מחוז ת"א
של לשכת עורכי הדין " -הפרקליטים".

2004

נבחר לאחד מ"אנשי השנה במשפט" על ידי העיתון גלובס.

מאז 2008

נבחר שש פעמים כמרצה מצטיין בבית הספר לעבודה סוציאלית
ובפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

השכלה ומינויים אקדמיים
2015

פרופסור חבר מקצועי בתחום המשפטים מטעם הועדה העליונה למינוי
פרופסורים של המועצה להשכלה גבוהה.

2004

מרצה בכיר (במסלול נילווה) מטעם הפקולטה למשפטים באוניברסיטה
העברית בירושלים.

1999 -1997

תואר שני במשפטים ( )L.L.Mבהצטיינות של האוני' העברית.

1993-1996

תואר ראשון במשפטים ( )L.L.Bבהצטיינות (מקום  )2/410של
אוניברסיטת ת"א.
סיום שנים א' ,ב' ,ג' וד' כמצטיין דיקן

ניסיון בהוראה ובחינוך אקדמיים
 – 2015היום

פרופסור חבר (מקצועי) בפקולטה למשפטים ,הקריה האקדמית אונו.

2016 – 2008

מרצה בכיר ומנהל אקדמי בעמותת "תבל בצדק" ,עמותה יהודית
הפועלת לקידום תיקון עולם במדינות עולם שלישי .במסגרת זאת פעיל
לקידום הנגישות למשפט בנפאל ,בהודו ,בפולין ובמדינות שונות במזרח
התיכון .ראו http://www.tevelbtzedek.org/he/team-2-3

2016 – 2004

מרצה בכיר (נילווה) בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית,
בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו ובבי"ס לעבודה סוציאלית
ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוולד באוניברסיטה העברית .תחום
התמחות :זכויות אדם ,נגישות למשפט ,משפט עוני וחברה ,זכויות
חברתיות ,עריכת דין לשינוי חברתי.

2004 – 2000

מורה מן החוץ בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ובמרכז
האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן .הקורסים" :זכויות חברתיות",
"עריכת דין קהילתית" ו"עריכת דין לשינוי חברתי"" ,משפט ותרבות"
"נגישות לצדק בישראל"

2000 – 1996

מתרגל פרונטלי בדיני עונשין ובסדר דין פלילי בפקולטה למשפטים
באוניברסיטה העברית ,בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א ,במרכז
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האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן ,ובמרכז הבינתחומי בהרצליה.
במרכז
1996 – 1993

מורה למשפטים בבתי ספר תיכוניים בת"א במסגרת המרכז לפעילות
קהילתית של אוניברסיטת תל אביב .לימוד נושאים של אזרחות וחוק
במגוון בתי ספר תיכוניים בת"א.

1996 – 1993

מנחה סדנאות בנושאי חוק ומשפט במסגרת המועצה לקידום שלטון
החוק והדמוקרטיה .הסדנאות הועברו לאוכלוסיות מוחלשות בנושא
מיצוי זכויות וחובות בדמוקרטיה.

שירות צבאי
כיום

משרת במסגרת מילואים בפרוייקט חמ"ן שחקים בדרגת רב סרן.

1992 – 1987

שירות בחמ"ן תלפיות .פיקוד על קורס חמ"ן תלפיות מחזור .1990
סיום קורס קציני מודיעין כקצין מצטיין מגמה .שחרור בדרגת סגן.

פרסומים – ספרי עיון אקדמיים
 .1אלבשן יובל (עורך) ,עולם בלי סודות  -הסוד וחשיפתו ככלים לתיקון עולם ופרט (הקריה
האקדמית אונו.)2015 ,
 .2יעקובי ,א' .בן סעיד ,ל'.ע' .אלבשן ,י' .אדם אינו נולד לבד  -הדרה חברתית בקרב תלמידים
בחברה הישראלית (הקריה האקדמית אונו.)2015 ,
 .3יובל אלבשן "פרקליטי העשוקים  -על המשפט ככלי לשינוי חברתי"  -עיון (ידיעות ספרים,
)2014
 .4יובל אלבשן "זרים במשפט – נגישות לצדק בישראל" – עיון (הקיבוץ המאוחד.)2005 ,
 .5תמר מורג ויובל אלבשן (עורכים)" ,החוק והילד" (הגיגים ,תשנ"ז).
 .6שחר אלדר ויובל אלבשן" ,דיני עונשין בעקבות תיקון מספר  39לחוק העונשין" (אתיקה,
תשנ"ו).

ספרי פרוזה
 .7יובל אלבשן ,חמישה ,רומן לבני נוער (ידיעות ספרים)2016 ,
 .8יובל אלבשן ,תיק מצדה ,רומן (ידיעות ספרים)2012 ,
 .9יובל אלבשן "סיפו -סיפור לא גמור" – רומן (ידיעות ספרים)2011 ,
 .10יובל אלבשן "בוטן העכבר והדבק האכזר" – ספר ילדים (הקיבוץ המאוחד)2010 ,
 .11יובל אלבשן "תמיד פלורה" – רומן (ידיעות ספרים)2009 ,
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