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   על המחברות והמחברי�

. מרצה בפקולטה למשפטי� בקריה האקדמית אונו ועמית במכו� ו� ליר – ה" מזאאביו
 .M.St(ותואר שני , ) מהאוניברסיטה העברית בירושלי�.LL.B(בעל תואר ראשו� 

ש� שימש ג� , ) מאוניברסיטת אוקספורד.D.Phil(ושלישי ) מאוניברסיטת אוקספורד
 Oxford University ועור� כתב העת World Intellectual Property Organization עמית של

Commonwealth Law Journal .במש� שני� היה עמית מחקר ב�Oxford Intellectual 

Property Research Centre , תחומי .  היה מרצה אורח באוניברסיטת טורונטו2007ובשנת
  .המחקר שלו ה� קניי� רוחני ודיני משפחה

בעל תואר . מרצה בפקולטה למשפטי� באוניברסיטה העברית בירושלי� – רא� שגב
. ושלישי במשפטי� מהאוניברסיטה העברית) בהצטיינות(שני , )בהצטיינות יתרה(ראשו� 

בעיקר צדק חלוקתי והצדקה במצב , תחומי המחקר העיקריי� ה� פילוסופיה של המוסר
כות של צדק חלוקתי והצדקה בפרט ההשל, ופילוסופיה של המשפט, של חוסר ודאות

פרס� ). למשל הפליה(וציבורי ) במיוחד הגנות מצדיקות(ודאות על משפט פלילי �בחוסר
: לרבות, משפטיי� ובינתחומיי�, מאמרי� בתחומי� אלה בכתבי עת פילוסופי�

Philosophical Studies, Australasian Journal of Philosophy, Utilitas, Law & 

Philosophy, Criminal Law & Philosophy, and Journal of Medicine & Philosophy .  

 הוא פרס� מאמרי� . מרצה בכיר בפקולטה למשפטי� בקריה האקדמית אונו –יצחק כה
. סדר הדי� האזרחי והמשפט העברי, דיני המשפחה: רבי� בתחומי ההוראה והמחקר שלו

שניה� , )בהצטיינות( במסלול ישיר ובעל תואר שני) בהצטיינות(הוא בעל תואר ראשו� 
את עבודת הדוקטורט כתב במסגרת מלגות . איל�� בפקולטה למשפטי� באוניברסיטת בר

הוא עומד בראש . 1999הוא חבר לשכת עורכי הדי� משנת . הנשיא לסטודנטי� מצטייני�
הוא בעל תעודת . איל��כמה תכניות אקדמיות ומרצה אורח באוניברסיטה העברית ובר

  .ה לרב מטע� הרבנות הראשית לישראלהסמכ

. פקולטה למשפטי� אוניברסיטת חיפהה, פרופסור למשפטי� – מירוני) מוטי(מרדכי 
 ותואר שלישי  M.A University of Minnesota)( תואר שני LL.B)(בעל תואר ראשו� 

)PhD (Cornell University .דרכי� אלטרנטיביות , דיני עבודה: תחומי הוראה ומחקר
: ביניה�. ל"פרס� ספרי� ומאמרי� באר� ובחו. גישור ובוררות, יהול וליישוב סכסוכי�לנ

כיה� כנשיא . Mediation and Strategic Change (2008) � ו) 1988(בוררות ביחסי עבודה 
ר הפורו� לדרכי� אלטרנטיביות ליישוב "הראשו� של עמותת מגשרי ישראל וכיו

הסכסו� : כגו�, מגשר בסכסוכי� ציבוריי� גדולי�שימש כ. סכסוכי� בלשכת עורכי הדי�
, )2000(שביתת הרופאי� , )1991(ל "לבי� אלמנות ויתומי צה" יד לבני�"בי� ארגו� 

    ). 2011(משבר המתמחי� 
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אוניברסיטת ניו , חוקר אורח בבית הספר למשפטי�; ר למשפטי�"ד – צחק מרגליתי
חוקר במכו� גרטנר ; איל�� ניברסיטת ברמרצה מ� החו� באו ;)N.Y.U) (2012�2011(יורק 

  .תל השומר, ש שיבא"המרכז הרפואי ע, לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

לאומי ��חוקר אורח במכו� מקס פלאנק למשפט פרטי השוואתי ובי –אלעד פלד 
איל� ובמרכז האקדמי � מרצה מ� החו� באוניברסיטת בר). 2012�2011(גרמניה , בהמבורג

 מ� האוניברסיטה העברית) בהצטיינות(בעל תואר ראשו� במשפטי� . קי�למשפט ולעס
ותואר שלישי במשפטי� , יורק תואר שני במשפטי� מאוניברסיטת ניו, בירושלי�

שימש מתמחה  .ר חאלד גנאי�"אריאל בנדור וד'  בהנחיית פרופ,מאוניברסיטת חיפה
, עוסק בדיני נזיקי�.  השופט אשר גרוניס בבית המשפט העליו�ודועוזר משפטי לכב

כמה  ופרס�, דיני תקשורת ודיני חופש הביטוי, בכל הנוגע לדיני לשו� הרע במיוחד
צווי עשה בדיני  בקרוב יצא לאור ספרו .מאמרי� בתחומי� אלה בישראל ובארצות הברית

  .לשו� הרע

שני  בעל תואר. אוניברסיטת חיפהבהפקולטה למשפטי� ,  מרצה בכיר–דורו מנשה 
)LL.M) ((תואר שני , אביב�מאוניברסיטת תל) בהצטיינות יתרה.M.A ( בפילוסופיה
" מעולה"בציו�  )JSD(ותואר שלישי במשפטי� ) בהצטיינות יתרה(

כמו כ� הוא בעל הכשרה פורמלית במתמטיקה ומדעי� . אביב�תל מאוניברסיטת
לתורת השפיטה וההלי�  לטהובפק  הייחודיתמשמש ראש תכנית המוסמ� .מדויקי�
 – ספר  פרס�מנשה ר" ד.הארת די עור� הראשי של כתב העתהשימש . הפלילי

מקצועיות על   מאמרי� ורשימות�30 ויותר מ –" הלוגיקה של קבילות ראיות"
תורת  ,התאוריה של הפרוצדורה האזרחית והפלילית, המתמטיקה של דיני הראיות

  .ל המשפט ועוד הלוגיקה ש,השפיטה

תחומית ללימודי תואר שני � �מרצה בחוג לפסיכולוגיה וראש התכנית הבי –תרצה יואלס 
בעלת תואר ראשו� ושני בעבודה סוציאלית ותואר . אוניברסיטת חיפה, בהתפתחות הילד

בעיקר , מדריכה בכירה של אנשי מקצוע. שלישי בפסיכולוגיה מאוניברסיטת חיפה
חברתית �תחומי מומחיות עיקריי� ה� התפתחות רגשית .ירושי�אימו� וג, בתחו� האמנה

, תפתחות וטיפול בגיל הר�החקר ה, תרבותית� לאור� מעגל החיי� בפרספקטיבה רב
, ילדי� בסיכו� ושירותי� למע� הילד, הסתגלות של ילדי� למצבי לח� קשי� במיוחד

  .יקה בנושא ילדי�משפט וחק, מדיניות ציבורית, יישומי ידע מדעיי� בתחו� הגיל הר�

דיק� הפקולטה למדעי החברה , פרופסור מ� המניי� בחוג לפסיכולוגיה – ְשור��אבי שגיא
שני ושלישי , בעל תואר ראשו�. וראש המרכז לחקר התפתחות הילד באוניברסיטת חיפה

ארצות , בעבודה סוציאלית ופסיכולוגיה מאוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת מישיג�
חברתית לאור� מעגל החיי� � ריו העיקריי� ה� התפתחות רגשיתתחומי מחק. הברית
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הסתגלות של ילדי� , חקר התפתחות וטיפול בגיל הר�, תרבותית� בפרספקטיבה רב
יישומי ידע מדעיי� , ילדי� בסיכו� ושירותי� למע� הילד, למצבי לח� קשי� במיוחד

ְשור� �שגיא' רופפ. משפט וחקיקה בנושא ילדי�, מדיניות ציבורית, בתחו� הגיל הר�
  על�Society for Research in Child Development מטע� ה2007הוא חת� הפרס לשנת 

  ."לאומית יוצאת דופ� לחקר התפתחות הילד��בי תרומה"

חבר בוועדה המייעצת לשר המשפטי� .  שופט בית המשפט המחוזי בחיפה– רו שפירא
עמית הוראה בפקולטה . י� נאורלעניי� סדר הדי� הפלילי בראשות כבוד השופטת מר

משפט : תחומי הוראה. למשפטי� ובבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה
משפט וחברה , חבר במרכז לחקר פשיעה. שלטו� מקומי, משפט פלילי, ציבורי

שבפקולטה למשפטי� באוניברסיטת חיפה וחוקר במרכז למנהל ומדיניות ציבורית 
  .אמרי� בתחו� המשפט הפלילי והמשפט המנהליפרס� מ. שבאוניברסיטת חיפה

  

  

  

  

  


