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עו"ד קייס אסר
השכלה
 :2008בוגר במשפטים ) (LL.B.מהאו יברסיטה העברית בירושלים.
 :2011מוסמך במשפטים )מסלול מחקרי( ) ,(LL.Mאו יברסיטת תל אביב.
 :-10/2013דוקטור ט במשפטים ,הפקולטה למשפטים באו יברסיטת תל אביב ,בה חיית פרופ' ישי
בל ק .ושא המחקר" :מערכת התכ ון בישראל ".
 :2011השתלמות תעודה ב ושא "שלטון מקומי" ,לשכת עורכי הדין בישראל.
 :2013השתלמות תעודה בארה"ב ב ושא "שלטון החוק" ) ,(Rule of Lawמטעם שגרירות ארה"ב
בישראל.
 :2014השתלמות תעודה בדרום אפריקה ב ושא "צדק מעברי" ) ,(Transitional Justiceבתכ ית
משותפת של או יברסיטת תל אביב ואו יברסיטת יוה סבורג בדרום אפריקה.
 :2015השתלמות תעודה ב ושא "די י מקרקעין" ,לשכת עורכי הדין בישראל.
 :8/2015תעודה בקורס גישור ,לשכת עורכי הדין בישראל.
 :6/2015חבר )ממלא מקום( בבית הדין המשמעתי מחוז חיפה ,לשכת עורכי הדין בישראל.
 :-2016מומחה רשום במאגר היועצים של מי הל התכ ון.
 :-2017חוקר הת גדויות רשום לפי חוק התכ ון והב יה ,התשכ"ה.1965-

יסיון:
 :2008 -2007מתמחה במשרד שביט בר-און ,גלאון צין יגור ושות' בת"א ,שעוסק בין השאר
בייצוג רשויות מקומיות.
משרד עורכי דין ג'יאת' אסר בירושלים .מרכז את תחום די י התכ ון והב יה
:2012 -2008
במשרד .מטפל בייצוג רשויות מקומיות ,ועדות תכ ון ,יזמים וארגו ים ציבוריים.
:-2012

מ הל משרד עצמאי.

:2009 -2008

חבר ועדות לשכת עורכי הדין לתכ ון וב יה ,ולמשפט חוקתי ושלטון חוק.
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:-2014

ס יגור חיצו י מטעם הס יגוריה הציבורית ,מחוז חיפה ומחוז צפון ,בעבירות תכ ון
וב יה ,רישוי עסקים ואיכות סביבה.

:-2014

יועץ רשום במאגר היועצים של מי הל התכ ון ,בתחום תכ ון ערים :מדי יות תכ ון,
שיתוף ציבור ומדי יות מקרקעין.

הוראה אקדמית:
:2010 -2008

מרצה ומ חה בקלי יקה לצדק חלוקתי בתכ ון וב יה ,המרכז הקלי י ,הפקולטה
למשפטים באו יברסיטה העברית בירושלים.

:2010 -2008

עוזר הוראה ורכז אקדמי בקורס די י תכ ון וב יה ,הפקולטה למשפטים
באו יברסיטה העברית בירושלים.

-2011

השתלמות בתכ ון וב יה לצוות המשפטי של הת ועה לאיכות השלטון בישראל.

:-2009

מרצה בפורומים אקדמיים ב ושאי תכ ון וב יה ושלטון מקומי.

:2017

רכז אקדמי להשתלמות "די י תכ ון וב יה" ,לשכת עורכי הדין ,ועד מחוז צרת.

:2017

העברת השתלמות ב ושא "עבירות תכ ון וב יה" ,לשכת עורכי הדין ,ועד מחוז
צרת.

:2018

העברת השתלמות ב ושא "עבירות תכ ון וב יה" ,מרכז סא ט-איפ ,המרכז
הקתוליה לזכויות אדם ,ירושלים.

פרסומים אקדמיים
-

"הדו"ח הציבורי מטעם היועץ המשפטי לממשלה" ,תיזה לתואר מוסמך במשפטים,
או יברסיטת תל -אביב ).(2010

-

"הבעלות הפרטית בחברה הערבית בישראל" ,מקרקעין י"א ) ובמבר .(2012

-

"הביקורת השיפוטית על החלטה להפקיד תכ ית מתאר" ,מקרקעין יב) 3/מאי .(2013

-

"הביקורת המי הלית והשיפוטית על החלטה למתן היתר ב יה :המצוי והרצוי" ,מקרקעין ,יב
) ובמבר .(2013

-

"מי ישלם על ה זק? על הזכות לקבל פיצויים עקב מתן היתר לשימוש חורג" ,מקרקעין יג3/
)יולי .(2014

-

"המקרה של סלילת כביש  4בבית צפאפא" ,תכ ון כרך .2014 (2)11

-

"חמש ש ים מאז הלכת דכה :בין שלטון החוק לזכות הדיור" ,מקרקעין ,יד) 1/י ואר .(2015

-

"יוצאים לדרך :השאלות והאתגרים בהכ ת תכ ית מתאר לישוב ערבי בישראל" ,אי גאז -מרכז
מקצועי לקידום הרשויות המקומיות הערביות" ).(2015

-

"היד שאי ה משגת :על מבחן ההיתר בהישג יד להארכת צו הריסה שיפוטי" ,מקרקעין ,יולי
.2015
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-

"'ושפטו את העם משפט צדק' :על התפתחות ההג ה בעבירות התכ ון והב ייה" מקרקעין ט1/
.(2016) 75

-

"'ויהי אור' :חיבור ב יי ים לחשמל ו יתוקם" ,מקרקעין טז) 4/אוקטובר .(2017

-

"מצוקת הדיור והריסת מב ים בחברה הערבית בישראל :מכשולים וכחיים והמלצות לשי וי",
מרכז דיראסאת לזכויות ולמדי יות ).(2012

-

"תפקיד הרשויות המקומיות הערביות בע יי י תכ ון וב יה" ,מרכז דיראסאת לזכויות
ולמדי יות ).(2009

-

"צווי הריסה מי הליים" ,המרכז הערבי לתכ ון אלטר טיבי ).(2010

-

"הגשת הת גדות אפקטיבית ככלי להתמודדות עם התכ ון" ,המרכז הערבי לתכ ון אלטר טיבי
).(2009

ידעת בשיטות גישור
-

ידע בשיטות גישור ובוררות ופתרון סכסוכים.

-

ושא תעודה בקורס גישור ,לשכת עורכי הדין בישראל ).(2015

-

השתתפתי בעשרות ישיבות של גישור בתיקים של תובע ות במקרקעין.

-

שימשתי כמגשר על פי מי וי מבית משפט בתיקי גישור בע יי י תכ ון וב יה וסכסוכי מקרקעין.

-

השתתפות בישיבות גישור לא פורמליות.
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