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איל בנבנישתי הוא פרופסור בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ומופקד בה על הקתדרה לזכויות 

אדם ע"ש אני ופול ינוביץ'. הוא גם פרופסור בפקולטה למשפטים של אוניבריסטת קיימברידג' ומופקד 

. הוא מנסיה העברית בירושליםיהתחנך בגובירושלים, הוא נולד . Whewellהקתדרה למשפט בינלאומי ע"ש 

בביה"ס למשפטים של ותואר שני ושלישי אוניברסיטה העברית בירושלים, בראשון במשפטים סיים תואר 

הצטרף לסגל המרצים בפקולטה למשפטים וסיים את עבודת הדוקטורט,  1990אוניברסיטת ייל. בשנת בשנת 

הצטרף לסגל המרצים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל  2002. בשנת העברית בירושליםבאוניברסיטה 

  אביב. 

פטים בארה"ב. הוא במקביל להוראה ולמחקר בישראל, איל שימש כמרצה אורח בשורה של בתי ספר למש

כמרצה  בנוסף איל שימשן, ופנסילבניה. באוניברסיטאות הרווארד, ייל, קולומביה, מישיגהיה מרצה אורח 

איל נמנה עם סגל המרצים הגלובלי  2003החל משנת אורח באוניברסיטת טורונטו וכן באוניברסיטת המבורג. 

 סגל אוניברסיטת קיימברידג'. צטרף לאיל ה 2016 שנת. בNYUשל ביה"ס למשפטים של אוניברסיטת 

י הם משפט בינלאומי, משפט חוקתי ומשפט מנהלי. בתחום המשפט הבינלאומי בנבנישת של תחומי המחקר

בנושאים הבאים: דיני מלחמה, ניהול משאבי טבע חוצי גבולות, קבלת החלטות בארגונים הוא עסק ועוסק 

בינלאומיים, תפקיד ומבנה טריבונלים בינלאומיים, קשרי הגומלין בין משפט לאומי למשפט בינלאומי, 

על ההצדקה  חומי המשפט החוקתי והמינהלי כתבתאגידים רב לאומיים, זכויות מיעוטים. בתמעמדם של 

פרוייקט  לביקורת שיפוטית, על זכויות אדם במשפט הישראלי ועל הביקורת המשפטית על ההליך המינהלי.

של  בשנים האחרונות עוסק ברעיון הריבונות כאחריות. המחקר הזה זכה למענק מחקר המחקר המרכזי שלו
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מערכת וחבר  British Yearbook of International Law פרופ' בנבנישתי מכהן כעורך משותף של כתב העת

הוא זכה  .ובכך היה לישראלי הראשון המכהן בה . American Journal of International Lawשל כתב העת 

 Americanופרס למאמר הטוב ביותר שפרסם חוקר צעיר בכתב העת , פרס צלטנר לחוקר צעיר, במלגת אלון

Journal of International Law ,פרס, פרס לנדאו למדעים ולמחקר Alexander von Humboldt ,  פרס חשין
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