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פרופ' יובל פלדמן הוא פרופסור מן המניין )הקתדרה ע"ש קפלן למחקר( בפקולטה למשפטים 

. הוא בעל תארים ראשונים בפסיכולוגיה ובמשפטים, 2004טת בר אילן, שם לימד משנת יבאוניברס

בתיאוריה משפטית ומדיניות חברתית מאוניברסיטת ברקלי   PhD(, ו1998מאוניברסיטת בר אילן )

. פלדמן Robert D. Cooter, Philip Tetlock and Robert J. MacCoun ( בהנחיית1999-2004)

בשנים . 1999-1998כהן בין השנים -התמחה בבית המשפט העליון אצל כב' השופטת שטרסברג

על שם אדמונד ספרא בבית הספר  כיהן כעמית מחקר במעבדה לחקר השחיתות 2013-2011

למשפטים באוניברסיטת הרווארד ובמעבדה לקוגניציה חברתית )בראשותה של מאזרין בנאג'י( 

, שם חקר את ההשלכות התאורטיות והניסוייות של אתיקה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה זו

( וניגוד implicitזת )( על ההשלכות המשפטיות של שחיתות מרומbehavioral ethicsהתנהגותית )

משמש כעמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה ומנהל במשותף שתי קבוצות  2014עניינים. מאז 

דיסציפלינריות שמבצעות ניסויי שטח ומעבדה וניתוחי מדיניות בפרוייקטים לאומיים בנושאים -מולטי

שיפוטיות. בנושאים אלו של  מריטוקרטיה במגזר הציבורי בישראל, אפליה, שחיתות וקבלת החלטות 

ח חלק נמצא  פלדמן באינטראקציה גופי המחקר והמדיניות בגופים השלטוניים הרלוונטיים. בנוסף לק

בישראל, אירופה וארה"ב. מחקריו  ביוזמות רגולטוריות  המבוססות על תובנות של כלכלה התנהגותית

ותחומי ההוראה שלו מתמקדים בניתוח התנהגותי של המשפטי, קבלת החלטות אתיות, השפעות 

רגולטוריות, ציות, מחקרים משפטיים אמפיריים, משפט ונורמות חברתיות, אכיפה פורמאלית ולא 

וטשילד, מלגת פולברייט, בכללם מלגת רפורמאלית ודיני עבודה. פלדמן זכה בכמה מלגות ופרסים 

לחוקר צעיר. עוד זכה בכמה מענקי מחקר לניהול פרויקטים   ופרס צלטנר  OLINמלגת אלון, פרס

-קרן המחקר גרמניה ( (Marie Currieאמפיריים בקנה מידה גדול דוגמת מענקים של האיחוד האירופי

( והמרכז לאתיקה בהרווארד , קרן המחקר של לשכת עורכי הדין האמריקנית )עם אורלי לובל  ישראל

( וכן בשלושה מענקים מהקרן הלאומית למדע )עם אורן Francesca Gino  &Maryam Kochaki)עם

(. כחלק מתפיסתו ביחס למחקר המשפטי הוא  משתף בהתאמה פרז, יצחק בנבאג'י ודורון טייכמן

נשי מדעי המדינה, משפטנים, פסיכולוגים, פילוסופים,  א פעולה  באופן קבוע עם כלכלנים, סוציולוגים,

המשחקים וחוקרי ניהול מלמעלה מחמש עשרה אוניברסיטאות שונות ברחבי העולם. הוא חוקרי תורת 

השתתף במספר גדול של כנסים בינלאומיים במשפטים ובדיסציפלינות אחרות, ברבים מהם כמרצה 

 Collegio Carloנו )באוניברסיטת טורי שימש כפרופ' אורח במשפט וכלכלה התנהגותיתמוזמן. 
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and Cardozo Law Review. 
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