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דוד אלקינס – דוד אלקינס הוא פרופסור חבר בבית הספר למשפטים של האקדמית
נתניה .פרופ' אלקינס חוקר את תחום המיסים ומתמקד בסוגיות של צדק חלוקתי ,מיסוי
בין-לאומי ומיסוי חברות .הוא כתב עד כה ארבעה ספרים :מיסוי קניין רוחני ,מיסוי
חברות ובעלי מניותיהן ,מיסוי עסקאות חליפין וCorporate Taxation: Structure, -
 .Function & Flawsמאמריו פורסמו בכתבי עת מובילים בישראל ובארצות הברית .פרופ'
אלקינס שימש בעבר כפרופסור אורח בבתי הספר למשפטים של אוניברסיטת  SMUושל
אוניברסיטת טוליין וכחוקר בכיר אורח בSingapore Management University – Tax -
 .Academy Centre for Excellence in Taxationבשנה הקרובה הוא יהיה פרופסור אורח
בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת קורנל
ליאור דוידאי – ד"ר ליאור דוידאי הוא מרצה בפקולטה למנהל עסקים במרכז האקדמי
למשפט ולעסקים .הוא השלים את הדוקטורט במשפטים באוניברסיטה העברית
בירושלים .קודם לכן השלים תואר ראשון ותואר שני במשפטים בהצטיינות
באוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני במנהל עסקים ) (M.B.Aבהתמחות במימון
ובחשבונאות בהצטיינות באוניברסיטה העברית ירושלים .שדות המחקר העיקריים של
ד"ר דוידאי הם דיני מיסים ,ניתוח כלכלי של המשפט ואתיקה עסקית .הוא פרסם
מאמרים אקדמיים בארץ בתחומי התמחותו.
אורי וייס – ד״ר אורי וייס הוא עמית באקדמיה ע״ש פולונסקי שבמכון ון ליר ומלמד
משפט עסקי בבית הספר למנהל עסקים שבאוניברסיטת בר אילן .את עבודת הדוקטורט,
״סוגיות בניתוח משחקי של המשפט״ ,כתב בהנחייתם של חתן פרס נובל ישראל אומן
ופרופ׳ אהוד גוטל .את המאסטר בהנחיית פרופ׳ ידלין סיים באוניברסיטת תל אביב
במקום הראשון במחזור .זכה בפרס ע״ש השופט מנחם גולדברג מטעם האגודה
הישראלית למשפט העבודה ולביטחון סוציאלי ובפרס מטעם האגודה הישראלית לחקר
יחסי עבודה .ספר שיריו ״הילד הזר״ יצא בהוצאת כרמל-עמדה .פרסם מאמרי
פובליציסטיקה רבים בעיתונות היומית.
יצחק הדרי – פרופ' הדרי הוא פרופסור אמריטוס לדיני מסים באוניברסיטת תל אביב
ומרצה מן החוץ במרכז הבינתחומי .חתן פרס צלטנר על מפעל חיים לשנת  .2018כיהן
כפרופסור וחוקר אורח במכון למשפט משווה בלונדון ,באוניברסיטת מישיגן,
באוניברסיטת נורת'ווסטרן ,באוניברסיטת ניו יורק ,באוניברסיטת סטנפורד,
באוניברסיטת קווין מרי ובאוניברסיטת קליפורניה בברקלי .פרסם חמישה ספרים ויותר
מחמישים מאמרים בכתבי עת בישראל ,בארצות הברית ובבריטניה.
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ראובן אבי יונה – פרופסור ראובן אבי-יונה הוא
באוניברסיטת מישיגן שם הוא מנהל תכנית לתואר שני במיסוי בינלאומי .פרופסור
אבי-יונה הוא בוגר האוניברסיטה העברית בהיסטוריה וכן בעל דוקטורט בהיסטוריה
ותואר במשפטים מאוניברסיטת הארוורד .הוא פרסם למעלה ממאתיים ספרים ומאמרים
בנושא המיסוי הבינלאומי ומיסוי תאגידים .פרופסור אבי-יונה מרצה אורח לעתים
תכופות בפקולטות למשפטים בישראל בנושא המיסוי הבינלאומי האמריקני.
Irwin Cohn Professor of Law
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