על המחברות והמחברי
יהודה אדר – המחבר הוא מרצה למשפט אזרחי בפקולטה למשפטי בחיפה .הוא בעל
תואר דוקטור מהאוניברסיטה העברית בירושלי .תחומי העיו וההוראה העיקריי של
המחבר ה דיני התרופות במשפט האזרחי ,דיני חוזי ,דיני נזיקי ,ותיאוריות של משפט
פרטי .יהודה אדר הוא מחברו )במשות( של הספר דיני חוזי – התרופות :לקראת
קודיפיקציה של המשפט האזרחי )התשס"ט.(2009
ישי בלנק – מרצה בכיר וסג הדק בפקולטה למשפטי באוניברסיטת תלאביב .הוא
חוקר ומלמד בתחומי של משפט מנהלי ,שלטו מקומי ,משפט ומרחב ,ערי גלובליות,
תאוריות של המשפט ,קוסמופוליטיות ועוד .ישי סיי תואר ראשו במשפטי
ובפילוסופיה )בשניה בהצטיינות( באוניברסיטת תלאביב ,ואת התואר השני והשלישי
בבית הספר למשפטי של אוניברסיטת הרוורד .את התמחותו עשה אצל נשיא בית
המשפט העליו לשעבר פרופ' אהר ברק .ישי היה חבר בפורו הצעירי במדעי הרוח
והחברה של האקדמיה הישראלית למדעי וזכה בכמה מלגות יוקרתיות .הוא משמש
מרצה אורח באוניברסיטאות חשובות בחו"ל ,לרבות קורנל ,בראו ,מונאש ועוד .מאמריו
מפורסמי בכתבי העת החשובי באר ובחו"ל.
דניאל ב אוליאל – מרצה ואיש סגל בפקולטה למשפטי באוניברסיטת חיפה ומתמחה
בקניי רוחני בינלאומי ,דיני פטנטי ומשפט בינלאומי .דר' ב אוליאל הינו בעל תואר
ראשו ושני )בהצטיינות( למשפטי מהאוניברסיטה העברית וכ הינו בעל תואר דוקטור
למשפטי מאוניברסיטת ברקלי ,קליפורניה )בהצטיינות( ,בהדרכת פרופ' מארק למלי,
מומחה בינלאומי בתחו הקניי הרוחני והפטנטי.
הדר דנציגרוזנברג – חברת סגל בפקולטה למשפטי ,אוניברסיטת בראיל .מחקריה
עוסקי בתחומי המשפט הפלילי על ענפיו ובמישק שבי משפט פלילי ,מגדר ובתורת
המשפט הטיפולי .בעלת תואר ראשו במשפטי ) (LLBבהצטיינות יתרה מאוניברסיטת
בר איל ,תואר שני במשפטי ) (LLMבהצטיינות יתרה מהאוניברסיטה העברית
בירושלי ,ותואר שלישי במשפטי ) (Ph.Dמאוניברסיטת בראיל .ניהלה את הקליניקה
לסיוע לנשי נפגעות אלימות במרכז לחינו משפטי קליני לזכויות אד ולאחריות
חברתית בפקולטה למשפטי ,האוניברסיטה העברית בירושלי בשני .20092005
מיה ליקוורניק – שותפה בכירה במשרד עורכי הדי מיתר ,ליקוורניק ,גבע & לש,
ברנדויי ושות' .תחומי התמחותה כוללי דיני חברות ,ניירות ער ,מיזוגי ורכישות והיי
טק וטכנולוגיה .מיה מייצגת תאגידי ישראליי ובילאומיי רבי במגוו עסקות
שונות ומייעצת באופ שוט לחברות ציבוריות מהגדולות במשק הישראלי .בעבר עבדה
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במשרד  Weil, Gotshal & Mangesבניו יורק .בעלת תואר ראשו במשפטי )בהצטיינות(
מאוניברסיטת תלאביב.
יריב נבו – רס" ,שופט בית המשפט הצבאי שומרו LLB .הפקולטה למשפטי,
האוניברסיטה העברית בירושלי;  LLMהפקולטה למשפטי ,אוניברסיטת בראיל.
טר מינויו לשופט כיה כסנגור ,כתובע בפרקליטות מחוז מרכז וכתובע בכיר
בפרקליטות מחוז חיפה.
יצחק עמית – השופט יצחק עמית ,שופט בית המשפט העליו ,בוגר בהצטיינות של
האוניברסיטה העברית בירושלי בשנת  1985וחבר מערכת "משפטי" ,מונה לשופט
בית משפט השלו במחוז חיפה בשנת  .1997בשנת  2001מונה לכהונה בפועל בבית
המשפט המחוזי בחיפה .בשנת  2002נבחר לכהונת שופט בבית המשפט המחוזי בחיפה.
בשנת  2009מונה לכהונת שופט בבית המשפט העליו .בעבר היה מרצה מ החו
בפקולטה למשפטי בחיפה .פרס את המאמרי להל ,חלק טר מינויו לשופט
וחלק לאחר מינויו" :עסקת קומבינציה – מבט על זכותו של רוכש דירה" הפרקליט לח
) 598תשמ"ח(; "על חופש העיסוק והסוד המסחרי" הפרקליט מא ) 31תשנ"ד(; "הצעת
חוק איסור תחרות לא הוגנת ,תשנו "1996הפרקליט מג ) 223תשנ"ז(; "חוק שיקי ללא
כיסוי ,התשמ"א "1981הפרקליט מד ) 449תש"ס(; "על הצור בשינוי בהלי הפלילי"
הסניגור " ;(2/2004) 83קבילות ,סודיות ,חסיו ואינטרסי מוגני בהליכי גילוי במשפט
האזרחי – נסיו להשלטת סדר" ספר קיטאי )אסופת מאמרי לכבוד השופט אורי קיטאי,
הוצאת נבו .(2007
יחיאל ש' קפל – מוסמ לרבנות ,מרצה למשפט עברי ודיני משפחה ,פרופסור חבר,
הפקולטה למשפטי ,אוניברסיטת חיפה .כתב מאמרי – בעברית ובאנגלית – על משפט
ציבורי במשפט העברי ,יחסי משפטיי בי הורי וילדי במשפט העברי ,יחסי
משפטיי בי הורי וילדי במשפט הישראלי ,דיני גירושי במשפט העברי והישראלי
ופתרו מצוקת מסורבי ומסורבות גט בישראל .ספר שכתב על משפט ציבורי במשפט
העברי יתפרס בהוצאת מכו סאקר ,הפקולטה למשפטי ,האוניברסיטה העברית
בירושלי .בעשר השני האחרונות מארג כינוס שנתי בדיני משפחה בפקולטה
למשפטי באוניברסיטת חיפה ומרצה בכינוס זה .כמו כ הרצה בהשתלמויות בדיני
משפחה לעורכי די ,שופטי בתי המשפט לענייני משפחה ,הדייני בבתי הדי הרבניי
וקאדי מדהב בבית הדי הדתי של העדה הדרוזית.
יור רבי – פרופסור ,הדיק הנבחר של בית 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
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במשפטי ) (J.S.Dמאוניברסיטת תלאביב .תחומי ההוראה והמחקר של פרופ' רבי ה
משפט ציבורי ,זכויות אד ודיני עונשי .בפרסומיו מאמרי שוני בנושאי הקשורי
לזכויות אד ולדיני עונשי וכ הספרי זכות הגישה לערכאות כזכות חוקתית ),(1988
הזכות לחינו ) ,(2002דיני עונשי )מהדורה שנייה) (2010 ,בשיתו ע יניב ואקי( ,ער
את הספר זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות בישראל ) (2004בשיתו ע יובל שני(
וכ ער את ספר דויד וינר על משפט פלילי ואתיקה ) (2008בשיתו ע דרור ארדאילו
ויניב ואקי( .משמש עור כתב העת של לשכת עורכי הדי הפרקליט משנת .2005
ממקימי התנועה לחופש המידע וחבר הוועד המנהל של התנועה .חבר הוועד המנהל של
העמותה למשפט ציבורי.
שרו רבי מרגליות – ד"ר שרו רבי מרגליות היא מרצה בכירה במרכז הבינתחומי
בהרצליה .בעלת ותואר ראשו ושני במשפטי מהאוניברסיטה העברית .התמחתה בבית
המשפט העליו אצל השופט גבריאל ב .סיימה את התואר השלישי באוניברסיטת ניו
יורק .בשני  20032001ביקרה כחוקרת אורחת בבתי הספר למשפטי של אוניברסיטת
הארוורד ואוניברסיטת ניויורק ,ובשני  20092008ביקרה כפרופסור אורח בבית
הספר למשפטי באוניברסיטת ניויורק .תחומי המחקר המרכזיי של ד"ר רבי מרגליות
ה משפט העבודה ושוויו ההזדמנויות בעבודה .מאמריה מצוטטי על ידי בית המשפט
העליו ,בית הדי הארצי לעבודה ובתי הדי האזוריי לעבודה.
מיכל )שיצר( גל – מיכל )שיצר( גל היא פרופסור חבר ומנהלת משותפת של הפורו
למשפט ועסקי בפקולטה למשפטי באוניברסיטת חיפה .היא המחברת של הספר
)Competition Policy for Small Market Economies (Harvard University Press, 2003

ועורכת של הספר ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלי העסקיי )נבו ,(2007 ,יחד ע
מנח פרלמ .כ פרסמה מאמרי רבי התחו הרגולציה וההגבלי העסקיי .פרופסור
גל שימשה כמרצה אורחת ,בי היתר ,ב ,NYUג'ורג'טאו ,מלבור ובאוניברסיטה
הלאומית של סינגפור .היא זכתה בפרסי ובמענקי מחקר על עבודתה ,לרבות פרס
צלטנר לחוקר הצעיר ,ושימשה כיועצת בעינני הגבלי ,בי היתר ,לUNCTAD ,OECD
וכ למספר רשויות תחרות ברחבי העול.
אד שפירא – עור די במחלקת הליטיגציה של משרד עורכי הדי מיתר ,ליקוורניק,
גבע & לש ,ברנדויי ושות' .בעל תואר ראשו במשפטי ובמנהל עסקי )בהצטיינות(
מהמרכז הבינתחומי הרצליה .תלמיד לתואר מוסמ במשפטי ,המרכז הבינתחומי
הרצליה.
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