על המחברות והמחברי
¯ – Ï‡ÈÏÂ‡-Ô· Â„¯˜Èפרופסור מ המניי )אמריטוס( באוניברסיטת חיפה ,מרצה במרכז
האקדמי כרמל .בעל תואר ראשו ” “Licenciaturaמאוניברסיטת ליסבו; בעל תואר
שלישי מהאוניברסיטה העברית בירושלי .תחומי ההוראה והמחקר העיקריי של פרופ'
באוליאל ה דיני בנקאות ,אמצעי תשלו ומשפט פרטי .בי פרסומיו עשרות מאמרי
בנושאי הנ"ל וכ הספרי „˙Â·¯Ú :˙Â‡˜· ÈÈ„ ;(1996) ÈÏÏÎ ˜ÏÁ – ˙Â‡˜· ÈÈ
 .(2002) Í¯Ú ˙Â¯ÈÈÂ ÌÈ„ ÌÈÒÎ Ï˘ ÔÂÎ˘ÓÂ È‡˜· „È‚‡˙ ˙·ÂËÏנוס על זה שימש
במש שני רבות חבר בוועדת הקודיפיקציה למשפט האזרחי.
‡ – Ô‡‰„ ¯ÈÓשופט בית המשפט הצבאי ביהודה.
„"¯  – ÒÁ ÈÓÚמרצה באוניברסיטה הפתוחה ומרצה מ החו באוניברסיטת תלאביב
) .(20091938בעלת תואר ראשו בספרות עברית ותרבות צרפת מהאוניברסיטה העברית
בירושלי ,תואר שני בספרות עברית )בהדרכת פרופ' שמעו הלקי( ותואר שלישי
מהאוניברסיטה העברית בהנחיית פרופ' גרשו שקד .במש השני לימדה כמרצה מ
החו בסמינר בית ברל ,במכללת אורני ,במכללת לוינסקי ובמכללת גורדו והנחתה
תלמידי רבי .בי השני  1964ל 1993לימדה ספרות עברית ולשו בבית הספר
התיכו עירוני ה' בחיפה .כתבה את הספר ˙Â¯ÙÒ – ¯ÙÂÒÎ ¯ÙÒÓ‰ – ‰‡¯Ó· ¯ÙÂÒ ÈÙ
 ,È¯·Ú‰ ÔÓÂ¯· ÌÓˆÚÏ ÌÈÚ„ÂÓ ÌÈ¯ÙÂÒÂבהוצאת הקיבו המאוחד ).(2003
 – ÒÁ ÔÂ¯˘ 'ÙÂ¯Ùפרופסור וסג הדקא של הפקולטה למשפטי באוניברסיטת
תלאביב .מנהל תכנית תלאביב–ברקלי לתואר שני אקזקוטיבי במשפט מסחרי .בעל
תואר ראשו במשפטי ובחשבונאות מאוניברסיטת תלאביב ,תואר שני במשפט מסחרי
מאוניברסיטת ניויורק )תכנית האוזר( ותואר שלישי מאוניברסיטת הרוורד בהנחייתו של
פרופ' בבצ'וק .תחומי ההוראה והמחקר של פרופ' חנס ה ממשל תאגידי ,מיזוגי
ורכישות ,שכר מנהלי ודיני ניירות ער .פרס מאמרי רבי בתחו המחקר שלו
ובכלל זה בכתבי עת מובילי בעול לרבות California Law Review, Michigan Law
.Review, Northwestern Law Review and the Journal of Legal Studies
 – È·Ï Ô˙ÂÈבעל תואר ראשו במשפטי ) (LL.Bבהצטיינות ותואר ראשו בכלכלה
) (B.Aבהצטיינות מאוניברסיטת תלאביב; בעל תואר שני במשפטי ) (LL.Mבהצטיינות
יתרה מאוניברסיטת קולומביה ,ניויורק .עוזר משפטי בבית המשפט העליו.
ˆ· – Á˜Ï Èמכה כנשיא בית המשפט הצבאי ביהודה מאז שנת  .2005מונה כשופט
במערכת בתי המשפט הצבאיי בשנת  .2001לפני מינויו לשיפוט מילא שורה של
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תפקידי מגווני בפרקליטות הצבאית .בעל תואר בוגר ומוסמ במשפטי
מהאוניברסיטה העברית.
‡· – ˙ÈÏ‚¯Ó ÏËÈחברת סגל בבית הספר למשפטי במכללה האקדמית ספיר .בעלת
תואר ראשו בסוציולוגיה ופסיכולוגיה ותואר ראשו במשפטי מאוניברסיטת תלאביב,
וכ בעלת תואר שני ושלישי מבית הספר למשפטי באוניברסיטת קליפורניה ,ברקלי.
בשנת הלימודי  20092010הייתה עמיתמחקר ב Tikvah Center for Law and Jewish
 .Civilization, NYU Law Schoolמחקריה מתמקדי בהקשרי החברתיי והתרבותיי
של הסדרי קניי ובהיסטוריה המשפטית של הקיבו ושל תנועת העבודה.
‡ – Ò˜ÂÙ-ÊÙ ¯ÈÓמרצה בכיר בפקולטה למשפטי ,הקריה האקדמית אונו; מנהל תכנית
 The Social Contract Revisitedב Centre for Socio-Legal Studiesבאוניברסיטת
אוקספורד.
 – ÔÈ·¯ Ì¯ÂÈפרופסור וסג הדיק בבית הספר למשפטי ,המסלול האקדמי המכללה
למנהל .בעל תואר ראשו ) (LL.Bמהמסלול האקדמי המכללה למנהל; בעל תואר שני
במשפטי ) (LL.Mבהצטיינות מאוניברסיטת תלאביב; בעל תואר שלישי במשפטי
) (J.S.Dמאוניברסיטת תלאביב .תחומי ההוראה ומהחקר של פרופ' רבי ה משפט
ציבורי ,זכויות אד ודיני עונשי .בי פרסומיו מאמרי שוני בנושאי הקשורי
לזכויות אד ולדיני עונשי וכ הספרי ,(1998) ˙È˙˜ÂÁ ˙ÂÎÊÎ ˙Â‡Î¯ÚÏ ‰˘È‚‰ ˙ÂÎÊ
) (2008) ÔÈ˘ÂÚ ÈÈ„ ,(2002) ÍÂÈÁÏ ˙ÂÎÊ‰ביחד ע יניב ואקי( ,ער )ע פרופ' יובל
שני( את הספר  (2004) Ï‡¯˘È· ˙ÂÈ˙Â·¯˙Â ˙ÂÈ˙¯·Á ,˙ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÈÂÎÊוכ )ע דרור
ארדאיילו ויניב ואקי( את  .(2008) ‰˜È˙‡Â ÈÏÈÏÙ ËÙ˘Ó ÏÚ ¯ÈÂ „ÈÂ„ ¯ÙÒמשמש
עור כתב העת של לשכת עורכיהדי  ËÈÏ˜¯Ù‰משנת  .2005ממקימי התנועה לחופש
המידע וחבר הוועד המנהל של התנועה.
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