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שמואל בכר – פרופ' שמואל בכר הוא פרופ' למשפט עסקי באוניברסיטת  Victoriaשבניו
זילנד .בעל תואר שני ושלישי במשפטים מבית הספר למשפטים של אוניברסיטת .Yale
קודם לכן השלים תואר ראשון )בהצטיינות( באוניברסיטת תל אביב והתמחה בלשכת
נשיא בית המשפט העליון דאז ,השופט אהרן ברק ובמשרד הרצוג ,פוקס ,נאמן ושות'.
שדות המחקר העיקריים של פרופ' בכר הם ניתוח כלכלי והתנהגותי של המשפט ,משפט
ואושר ,דיני צרכנות וחינוך משפטי .פרופ' בכר 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; ויזם וניהל במשך שלוש
שנים קליניקה צרכנית בשיתוף המועצה הישראלית לצרכנות .נוסף על עיסוקיו באקדמיה
שימש פרופ' בכר כחבר בית הדין לחוזים אחידים .כן שימש )בהתנדבות( ראש המוסד
ליישוב מחלוקות ,חבר ועדת המשפטנים וחבר המועצה הציבורית של ארגון אמון
הציבור.
חמדה גור-אריה – ד"ר גור אריה מרצה בכירה בבית הספר למשפטים במרכז האקדמי
פרס .מכהנת כסגנית דיקן בבית הספר .בעל תואר ראשון בפילוסופיה ובסוציולוגיה
מאוניברסיטת תל-אביב .בעל תואר ראשון ,שני )בהצטיינות ,במסלול משפט חברה
ופוליטיקה( ושלישי במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב .עבודת הדוקטורט שלה,
בהדרכת פרופ' ליאורה בילסקי ,עסקה במשפט ובשואה והתמקדה הן באופן בו
התמודדה מערכת המשפט הפלילית הישראלית עם השואה ותוצאותיה והן בהכרעותיה
של הועדה לציון חסידי אומות העולם כמשקפת התמודדות מעין שיפוטית עם השואה.
תחומי העניין של ד"ר גור-אריה הם משפט פלילי ,פילוסופיה של המשפט הפלילי,
סוציולוגיה של המשפט והיסטוריה של המשפט.
לימור זר-גוטמן – ד"ר זר-גוטמן ,מרצה בכירה וראש המרכז לאתיקה ואחריות מקצועית
של עורכי דין ע"ש דיויד וינר ,המסלול האקדמי ,המכללה למינהל .ד"ר זר-גוטמן היא
מומחית בתחום האתיקה והאחריות המקצועית של עורכי דין ושופטים .חוקרת וכותבת
גם בתחום הסוציולוגיה של הפרופסיה המשפטית ,אתיקה של פרופסיות וחינוך לאתיקה.
פרסמה שורה של מאמרים בארץ ובעולם בתחומים אלו.
אייל כתבן – ד"ר כתבן ,מרצה בכיר ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים .מתמחה
בהיסטוריה של המשפט הישראלי ובהיסטוריה של הרפואה בארץ-ישראל; בביואתיקה,
רפואה ומשפט; באתיקה מקצועית ובפרופסיה המשפטית .המחקרים שעורך ד"ר כתבן
הינם בין-תחומיים ,ומשלבים בין תחומי המשפט )והפרופסיה המשפטית( ,הרפואה,
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ההיסטוריה ונשים/מגדר .כתב שתי עבודות לתואר דוקטור ,האחת בתחום הביואתיקה
והשניה בתחום ההיסטוריה של הרפואה.
יואב מזא"ה – ראש מכון המחקר למשפחה ,שוויון ומשפט; מרצה בכיר בפקולטה
למשפטים ,הקריה האקדמית אונו ועמית בפורום קהלת .בעל תואר ראשון )(LL.B
מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני ) (M.St.ושלישי ) (D.Philמאוניברסיטת
אוקספורד .תחומי מחקרו העיקריים הם דיני משפחה והטיות מגדריות של המשפט.
המלצותיו לועדת שניט )בנוגע למשמורת ילדים( ולועדת שיפמן )בנוגע למזונות ילדים(
אומצו על ידי ועדות אלה ומחקרו בנוגע ל"תלונות שווא בגין עבירות מין ואלימות
במשפחה" )קהלת (2016 ,אומץ על ידי פרקליטות המדינה ,ששינתה בעקבותיו את
הנחיה  2.5העוסקת בהעמדה לדין של מתלונני שווא.
שירלי נוה – ד"ר נוה השלימה את הדוקטוראט במשפטים באוניברסיטת חיפה ,תחת
הנחייתו של פרופ' עלי זלצברגר .נושא עבודת הדוקטורט הוא ה"פרדוקס שבהסדרת
שדלנות בחקיקה" .לפני כן ,השלימה את עבודת התזה שלה באוניברסיטת תל-אביב
)בהצטיינות( ,תחת הנחייתו של פרופ' עמרי ידלין .נושא עבודת התזה הוא" :הצעות חוק
ככלי אסטרטגי בשיח על עצמאותה של הרשות השופטת" .שדות המחקר העיקריים של
ד"ר נוה הם משפט חוקתי ,ניתוח כלכלי של המשפט הציבורי – תיאוריית הבחירה
הציבורית ,דיני חקיקה ורגולציה ומשפט סביבתי .ד"ר נוה משמשת כסגל אקדמי
במכללה האקדמית ספיר ,וכן ,כמרצה מן החוץ במרכז הבינתחומי.
בועז שנור – ד"ר בועז שנור ,מרצה בכיר ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים .ד"ר שנור
הוא בעל דוקטורט מהאוניברסיטה העברית ושימש כחוקר אורח באוניברסיטת קורנל
ובמכון הבינלאומי לסוציולוגיה של המשפט .פרסומיו עוסקים בניתוח משפטי של
הכבוד ,בניתוח ביהביוריסטי של המשפט ,בקבלת החלטות שיפוטית ,בדיני נזיקין
ובמשפט וסביבה .פרסם מאמרים רבים באנגלית ובעברית ושני ספרים בנושאים אלה.
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