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  על המחברות והמחברים

Ô„È·‡ ÛÒ‡ – עורך דין (LL.B.) ומהנדס אלקטרוניקה ) B.Sc. ,בהצטיינות) אסף אבידן
אביב. קודם לכך -הפקולטה להנדסה והפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל הוא בוגר

אביב. -בית הספר התיכון והמכללה הטכנולוגית אורט סינגלובסקי בתל סיים כבוגר את
בסדיר ובקבע עסק במשך עשר שנים בפיתוח רכיבים ומכלולי  הצבאי במהלך שירותו

ן ואף שימש במקביל כקצין "טכנית מובחרת של חמ שידור וקליטה אלחוטיים ביחידה
ן מילא "ל בדרגת רס"היחידה. לאחר שחרורו מצה בטיחות קרינה אלקטרומגנטית של

חות, פיתוח עסקי בכירים בתחום של תמיכת לקו שנים תפקידים 15-במשך למעלה מ
טק, בחברות לפיתוח מעגלים -ההיי ל שיווק) בתעשיית"ושיווק (כולל תפקיד סמנכ

לאומיות כטקסס -חברות רב משולבים ומוצרי תקשורת חוטיים ואלחוטיים (כולל
ל שמקומו "תעשייתי בי אינסטרומנטס וחברות סטרטאפ). כיהן כדירקטור בארגון תקינה

משרד לעריכת דין, העוסק בין היתר  כיום בעל) WiMedia Alliance( ב"מושבו היה בארה
  .של המשפט האזרחי בתחומי הטכנולוגיה והקניין הרוחני ובמגוון תחומים

ÔÈ„È ÔÂ¯˘ – דוקטורט לשנת -דוקטור שרון ידין היא זוכת מלגת ליידי דייוויס לבתר
ה כתבה תשע"ד וכלת פרס גורני למשפט ציבורי לשנת תשע"ג. את עבודת הדוקטור של

אביב בנושא חוזים רגולטוריים, בהנחיית -שרון במלגת צבי מיתר באוניברסיטת תל
ארז ופרופסור רועי קרייטנר. שרון היא בוגרת בהצטיינות ומוסמכת -פרופסור דפנה ברק

אביב. מאמרים פרי עטה -במשפט מסחרי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל
בספרים, וזכו בפרסים יוקרתיים. שרון מרצה פורסמו בכתבי עת מובילים בישראל וכן 

אביב. תחומי -בתחום הרגולציה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת תל
העניין שלה כוללים: תאוריות ברגולציה, רגולציה של תאגידים ושוק ההון, רגולציה 

  .ומשפט, משפט מנהלי, רגולציה של תקשורת ורגולציה סביבתית

¯·ÏÈÊ�ÈÈ¯ ÈÚÂ¯ – אינטרנט ותובענות  הגנת הפרטיות,, תקשורת בדיני המתמחה דין עורך
 The Liability of Website Owners for Defamation in“ייצוגיות. מחברם של המאמרים 

Israel: A Challenge Yet to Be Solved?”  ;(במשותף עם עו"ד אורי וולבלסקי)"הפיצוייםו 
חד עם פרופ' תמר גדרון ועו"ד רועי אילוז). בוגר אמפירית" (י מצב תמונת: הרע בלשון

  בהצטיינות של בית הספר למשפטים, המכללה למנהל.  
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ÈÏ‡ÂÓ˘ ÔÈÓÈ�· –  מרצה בכיר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, ולשעבר
מייסד כתב העת "משפחה במשפט" ועורכו מנהל המרכז למשפט מסחרי של הפקולטה. 

מחקר המרכזיים שלו: דיני נזיקין, דיני משפחה, יחסי ילדים והורים, המשותף. נושאי ה
המפגש בין דיני הנזיקין לדיני המשפחה (תביעות נזיקין נגד הורים ונגד בני זוג), סיכויים 

עד   וסיכונים בדיני הנזיקין, אלימות במשפחה והזנחה ומשפט עברי והשוואתי. פרסם
בישראל ובארה"ב, ושימש כמרצה וכחוקר אורח מאמרים בכתבי עת מובילים  40-היום כ

בבתי הספר למשפטים של אוניברסיטאות דיוק וייל. הופיע בעשרות כנסים בארץ ובחו"ל 
וזכה בכמה פרסים, ביניהם פרס קרן ריקליס למחקרים במדעי היהדות, מלגה מקרן זוס, 

יסד של מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים באוניברסיטת בר אילן ועוד. חבר מי
  האגודה הישראלית למשפט וחברה וחבר לשכת עורכי הדין.

  

  




