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˘ – ¯Î· Ï‡ÂÓמרצה בכיר בבית הספר ע"ש חיים שטריקס ,המסלול האקדמי המכללה
למינהל וחבר בית הדין לחוזים אחידים .ד"ר בכר מתמחה בניתוח כלכלי וניתוח
התנהגותי של דיני חוזים ודיני צרכנות .פירסם מאמרים במגוון כתבי עת; זוכה בפרסי
הצטיינות שונים בגין מצוינות במחקר ובהוראה .עמד בראש תכנית מצטייני הנשיא של
המסלול האקדמי המכללה למינהל; יסד את מערך ההצטיינות והמצוינות של בית הספר
למשפטים ע"ש חיים שטריקס ועמד בראשו במשך כחמש שנים .ד"ר בכר שימש
)בהתנדבות( כראש המוסד ליישוב סכסוכים ,ומשמש חבר ועדת המשפטנים וחבר
המועצה הציבורית של ארגון "אמון הציבור" .ייסד ועמד בראש קליניקה צרכנית שפעלה
בשיתוף המועצה הישראלית לצרכנות .בוגר )בהצטיינות( תואר ראשון במשפטים
מאוניברסיטת תל אביב ,ובוגר תואר שני ודוקטורט אוניברסיטת  YALEשבארה"ב .את
ההתמחות במשפטים עשה במשרד עו"ד הרצוג ,פוקס ,נאמן ושות´; ובלשכת נשיא בית
המשפט העליון ,השופט )בדימוס( אהרון ברק.
‡ – ·ÂË-ÔÓÈÒ-¯· È˙Èמרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן .קודם שהצטרף
לסגל הפקולטה למשפטים בבר-אילן לימד ד"ר בר-סימן-טוב בבית הספר למשפטים
באוניברסיטת קולומביה בניו יורק ,כ .Associate-in-Law-לפני כן כיהן כמתמחה וכעוזר
משפטי לכבוד השופטת דורית ביניש בבית המשפט העליון וכעוזר מחקר לכבוד המשנה
לנשיא )בדימוס( פרופ' מנחם אלון .הוא בעל תואר דוקטור ומאסטר במשפטים
)בהצטיינות יתרה( מאוניברסיטת קולומביה ותואר ראשון במשפטים )בהצטיינות(
מהאוניברסיטה העברית בירושלים .תחומי המחקר שלו הם משפט חוקתי ,תאוריה
חוקתית ,דיני חקיקה ,הליך החקיקה וביקורת שיפוטית.
„ – ¯˜‰ ‰Ùפרופסורה חברה בפקולטה למשפטים ובתכנית ללימודי נשים ומגדר
באוניברסיטת תל-אביב .היא בעלת תואר ראשון ושני במשפטים ודוקטורט בסוציולוגיה.
מחקריה האמפיריים ,המשלבים כלי מחקר איכותניים וכמותניים ,עוסקים במפגש שבין
משפחות ,משפט ומגדר ,בעיקר בהקשר של גירושים ושל ירושה .בין פרסומיה ,הספרים
 ,(2008) ‰ÈÈ‡¯Â ˙¯ÂÓ˘Ó È¯„Ò‰ Ï˘ ÌÈÚÏ˜‰ È¯ÂÁ‡Ó – ËÙ˘Ó· ˙Â¯Â‰ו˙ÂÈ‚ÂÒ
.(2012) ˙ÂÈËÙ˘Ó ÌÈÈÈÚ· ˙ÂÈ˙ÁÙ˘Ó
„ – ıÈÓ „Âבעל תואר ראשון ושני )בהצטיינות( במשפטים מהאוניברסיטה העברית
בירושלים; מכהן כשופט בית המשפט המחוזי בירושלים ,ובו דן )בין היתר( בתיקי
פירוקים והבראת חברות; משמש על פי מינוי נשיא בית המשפט העליון איש הקשר בין
מערכת בתי המשפט לבין כונס הנכסים הרשמי; משמש מרצה מהחוץ באוניברסיטה
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העברית לדיני חדלות פירעון .המאמר עצמו הוא חלק מעבודת המחקר שכותב המחבר
לקראת תואר דוקטור למשפטים מהאוניברסיטה העברית.
 – ÏÈÈ‡ Â˜¯˜ ÈÏÈד"ר למשפטים ,מרצה בכירה ,בית הספר למשפטים ע"ש שטריקס,
המסלול האקדמי המכללה למינהל .מרצה בקורסים "דיני הנזיקין" ו"דיון אזרחי"
ומנהלת את הקליניקה "המשפט למען זכויות החולה בישראל" )מרכז מזו"ר( .תחומי
מחקר ועניין :דיני נזיקין ,דיני פיצויים ,זכויות החולה ,רשלנות רפואית וסדר הדין
האזרחי.
 – Ì˙Â¯ „ÚÈדוקטור למשפטים ,מרצה בכיר וסגן הדקן בבית הספר למשפטים של
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת-גן .בעל תואר ראשון במשפטים )בהצטיינות(
ותואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת חיפה ) ,(1998תואר שני במשפטים ) (2000ותואר
שלישי במשפטים ) (2005מן האוניברסיטה העברית בירושלים .התמחה בלשכת
השופטת דליה דורנר בבית המשפט העליון ) (1999ושימש במשך שנתיים נוספות עוזרה
המשפטי של השופטת ) .(2002–2000תחומי המחקר שלו הם דיני פירוק ושיקום חברות,
דיני תאגידים ומשפט בין-לאומי פרטי.
 – Ô‰Î-‚Â¯Ù˘ Ï·Úסיימה בהצטיינות תואר ראשון במשפטים-כלכלה בבית הספר
למשפטים ע"ש חיים שטריקס במסלול האקדמי המכללה למנהל .בוגרת תכנית
המצטיינים של בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס וזוכת פרס סמינריון מצטיין
שנה"ל תשע"ד .בנוסף שימשה במהלך לימודיה כעוזרת מחקר וכעוזרת הוראה בתחום
דיני הנזיקין .מתמחה במשרד מ .פירון ושות'.
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