
 

 

 פרופ' אודי זומר

 המחלקה למדע המדינה

 ברסיטת תל אביביאונ

 

אודי זומר הוא מרצה בכיר בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב וחבר באקדמיה 

הצעירה הישראלית למדעים. זומר חוקר מוסדות פוליטיים בפרספקטיבה השוואתית. 

פוליטיקה של בתי המשפט המומחיות שלו היא בפוליטיקה אמריקאית, משפט ציבורי, 

וההתפתחות של מערכות חוקתיות וחוקיות. כמו כן, מתמחה זומר במתודולוגיה פוליטית, 

 .בדגש על מחקר כמותני

  

 2014ספרו של זומר על קביעת סדר יום בבית המשפט העליון האמריקאי ייצא לאור ב 

מיניים בהיבט השוואתי וספרו השני על זכויות של מיעוטים  Palgrave-MacMillan בהוצאת

 Law and זומר פרסם ב .The University of Michigan Press נכתב תחת חוזה עם

Society Review, Comparative Political Studies, Journal of Empirical Legal 

Studies  ו Political Studies  מחקרים אודות בית המשפט העליון האמריקאי, בית המשפט

אלי, הקונגרס האמריקאי, והתפתחות והשתנות חוקים בהיבט השוואתי. כמו כן, העליון הישר

זכה זומר במספר קרנות מחקר, כולל קרן פולברייט, קרן המחקר הלאומית של ארצות הברית, 

וקרנות מחקר מטעם האיחוד האירופי. אודי זומר מציג את מחקריו בכנסים בינלאומיים באופן 

האמריקאי למדע המדינה, והכנס השנתי של האיגוד האירופי  קבוע, ובהם הכנס של האיגוד

 .למדע המדינה

  

ובתחנות רדיו  ynet אולפן ,, ערוץ הכנסת2, ערוץ 10בערוץ  מתראיין כמומחה בתוכניות אודי

ספרו ל, ו”ל. מאמרי דעות פרי עטו התפרסמו בעיתונים בישראל ובחו”וטלוויזיה בישראל ובחו

 סיקור נרחב בתקשורת )לחץ/ציעל הורים ישראלים באמריקה זכה ל ”קרובים רחוקים“

לקהל הרחב,  הרצאותב ,בקמפוס לאתר של הספר(. הוא עוסק בפעילות למען הקהילה כאן

בייעוץ לארגונים שונים, ובהתנדבות עם אנשים עם מוגבלויות. לפני תחילת הקריירה האקדמית 

” דור שלום“שלו, אודי ניהל במשך מספר שנים פרויקטים בעלי אופי חברתי במסגרות כגון 

 .יניתורכש הכשרה מתקדמת בפסיכולוגיה קל” אוניברסיטת קיץ לנוער”ו
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