פרופ' אורן גזל-אייל
הפקולטה למשפטים
אוניברסיטת חיפה
פרופ' אורן גזל-אייל ,הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ,המכהן
גם כראש המרכז לחקר פשיעה ,משפט וחברה וסגן הדיקן בפקולטה .פרופ' גזל-אייל מתמחה
בחקר מערכת המשפט הפלילית ,ההליך הפלילי והענישה .רוב מחקריו הם בין-תחומיים
ונעשים בשיתוף פעולה עם כלכלנים ,סוציולוגים ,פסיכולוגים וחוקרים אחרים במדעי החברה.
חלק ניכר ממחקריו מתמקד בהסדרי טיעון ,בחלופות להליכים פליליים ובגזירת הדין .מחקריו
האחרים עוסקים בבחינה אמפירית של הטיות קוגניטיביות בהליכים משפטיים.
גזל -אייל היה חבר בפורום הצעירים במדעי הרוח והחברה של האקדמיה הלאומית למדעים,
ואחר כך נבחר כחבר האקדמיה העולמית הצעירה ,הפועלת תחת ארגון הגג העולמי של
האקדמיות הלאומיות למדעים ( .)IAPבשנת  2010נבחר על ידי הפאנל הבינלאומי של
האקדמיות הלאומיות למדעים (ה )Interacademies Pannel-להשתתף עם קבוצה של 55
מדענים צעירים מובילים מהעולם ,בכנס הקיץ של הפורום הכלכלי העולמי (פורום דבוס)
בטייאנג'ין שבסין.
גזל -אייל נשכר כמה פעמים לייעץ למשרד המשפטים בנושאים מגוונים כמו הבניית שיקול
הדעת בענישה ,חלופות להליכים פליליים ועוד .הוא יזם את חקיקתו של חוק סדר הדין הפלילי
(תיקון מס'  ,)66במאמר שכתב .החוק מסמיך את התביעה להציע לחשודים חלופות להליכים
פליליים .אייל משמש חבר של הוועדה לסדר דין פלילי וראיות בראשות השופטת עדנה ארבל,
וכיהן בעבר כחבר ומרכז הוועדה הציבורית לבחינת מדיניות הענישה בראשות השופטת
בדימוס דליה דורנר .נוסף על תפקידיו בפקולטה פרופ' גזל-אייל מכהן כחבר בסנט של
האוניברסיטה ,בחבר הנאמנים שלה ,ובמועצת רשות המחקר.
גזל -אייל זכה בכמה פרסים על מחקריו ביניהם שתי זכיות בפרס השר לביטחון פנים למחקר
ופיתוח( ,2002ו ,)2008-פרס דסטי ואתי מילר לחוקר צעיר מצטיין לשנת  ,2008פרס צגלה
למאמר המצטיין בעברית לחברי סגל צעירים  2008ולאחרונה גם פרס פתאל לשנת  2016על
הישגים יוצאי דופן בחקר המשפט והחברה והמחקר האמפירי של המשפט .הוא זכה גם
במספר קרנות מחקר תחרותיות ,ובהן הקרן הלאומית למדעים(( )ISFשלוש פעמים) ,קרן
ישראל גרמניה לחוקר צעיר ( )GIFוקרן מינרבה לזכויות אדם .במהלך השנים זכה פרופ' גזל-
אייל גם בכמה קרנות למימון מחקריו בחו"ל ,ובהן קרן פולברייט למחקר בתר-דוקטורט ,קרן
המפרי למחקר באוניברסיטת מישגן ,מלגת ארסמוס מונדוס לחוקר אורח באירופה ,וקרן של
מכון מקס פלנק.
פרופ' גזל -אייל היה חוקר ומרצה אורח במספר אוניברסיטאות בחו"ל ביניהן אוניברסיטת ניו
יורק ,אוניברסיטת מישיגן ,אוניברסיטת קונקטיקט ואוניברסיטת איקס מרסיי .בשנים 2009-
 2010כיהן כנשיא האגודה הישראלית למשפט וכלכלה.

