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  על המחברות והמחברים

ד"ר עידו באום הוא סגן דקן בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס  – עידו באוםעידו באוםעידו באוםעידו באום
המכללה למנהל. הוא השלים את הדוקטורט במשפטים במכון למשפט , במסלול האקדמי

גרמניה בהצטיינות יתרה. קודם לכן השלים תואר בוכלכלה של אוניברסיטת המבורג 
ניברסיטת תל אביב) ותואר שני בתכנית האירופית ראשון ושני במשפטים (או

ERASMUS  למשפט וכלכלה (בהצטיינות). שדות המחקר העיקריים של ד"ר באום הם
ניתוח כלכלי של המשפט, ממשל תאגידי, דיני ניירות ערך ומשפט פרוצדורלי. הוא פרסם 

בשנים  בחו"ל וכן שלושה ספרים באנגלית בתחומי התמחותו.ומאמרים אקדמיים בארץ 
לאומי של אוניברסיטת - האחרונות שימש פרופסור אורח במרכז למשפט טרנס

ג'ורג'טאון בבית הספר לכלכלה של ורשה, והיה חוקר אורח בבית הספר למשפטים של 
עיסוקיו על הולנד. נוסף בברקלי ושל אוניברסיטת טילבורג שב אוניברסיטת קליפורניה

קבוע של העיתון הכלכלי "דה מרקר" פרשן המשפטי ההבאקדמיה משמש ד"ר באום 
 .2008מאז שנת 

אוניברסיטת בפקולטה למשפטים במרצה ד"ר תותרי ג'ובראן היא  – תותרי ג'ובראןתותרי ג'ובראןתותרי ג'ובראןתותרי ג'ובראןמנאל מנאל מנאל מנאל 
אילן. בעלת תואר שלישי במשפטים מאוניברסיטת תל אביב; בעלת תואר שני -בר

פה. (בהצטיינות) מאוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת חי
קיבלה מלגת מעוף למרצים מצטיינים מהחברה הערבית מטעם המועצה להשכלה גבוהה 

מלגה  ,צבי ז"ל לסטודנטים מצטיינים- רוזן מלגה על שם אריאל ,תשע"ח–לשנים תשע"ו
ה ימטעם "המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי" על מחקר לתואר שני בנושא תכנון ובני

עבודת מחקר  עליבך לשנת הלימודים תשס"ג פרס מטעם מכון וולטר ל ,במגזר הערבי
ערבים בישראל ללתואר שני שיש בה תרומה לקידום יחסי שוויון והגינות בין יהודים 

ובמלגה לסטודנטים ערבים ע"ש לואיס ומרטין וויטמן. כמו כן זכתה בעבודה המצטיינת 
פו, ע"ש י-אביב-בנושא דיני השלטון המקומי מאת קרן הפרסים והמלגות של עיריית תל
של  37-ה בכינוסצבי זילביגר ז"ל ובמקום השני בפרס שפיצר עבור ההרצאה המצטיינת 

האגודה לאקולוגיה ומדעי הסביבה. במסגרת פעילותה החברתית היא חברה בדירקטוריון 
משפט  של ד"ר תותרי ג'ובראן הם תחומי המחקר העיקריים האגודה לצדק חלוקתי.

  תרבותיות וזכויות מיעוט.- רב ,יה, שלטון מקומייוחברה, משפט ומרחב, תכנון ובנ

ראש הפורום למשפט ושווקים באוניברסיטת חיפה. היא  פרופ' גל היא – מיכל גלמיכל גלמיכל גלמיכל גל
, אוניברסיטת קולומביה, האוניברסיטה הלאומית NYU-הוזמנה לשמש פרופסור אורח ב

ספרים, של סינגפור, אוניברסיטת מלבורן ובג'ורג'טאון. פרופ' גל כתבה וערכה כמה 
 COMPETITION POLICY FOR SMALL MARKET ECONOMIES (Harvard Universityובהם 

Press, 2003) כן היא פרסמה 2008( ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקייםניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקייםניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקייםניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקייםו .(
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פרסים על מחקר והוראה. בין במאמרים רבים על סוגיות הגבליות בארץ ובעולם וזכתה 
למאמר הטוב בעולם בנושא מיזוגים. פרופ' גל  2013ת היתר אחד ממאמריה נבחר בשנ

מוזמנת רבות להרצות ברחבי העולם וייעצה בענייני כלכלות קטנות בין היתר לאו"ם 
. היא מונתה לאחרונה לנשיאת הארגון העולמי של הפרופסורים להגבלים OECD-ול

ובילים היא חברה בוועדה המייעצת של ארגונים אקדמיים מ על אלה עסקיים. נוסף
  .הגבלים העסקייםבעולם בתחום ה

מכללה האקדמית צפת ומרצה מן החוץ במרצה בכיר  הוא הרדוףד"ר  – אסף הרדוףאסף הרדוףאסף הרדוףאסף הרדוף
בלימודי תואר שני באוניברסיטת חיפה. לשעבר תובע וסנגור בפרקליטות הצבאית. 

דיני עונשין, סדר דין פלילי ודיני  –תחומי מחקרו והוראתו הם ענפי המשפט הפלילי 
ת, וכן הפשע המקוון ושאלת ההפללה (קרימינליזציה ולגליזציה). זוכה פרס מרצה ראיו

שנת  למן מצטיין בשלושה מוסדות לימוד. בעל ערוץ היוטיוב "משפטים בקטנה".
את הקורס/הסמינריון דיני בעלי חיים ואף הרצה בנושא במכון  מלמדתשע"ז ד"ר הרדוף 

הוא צמחוני  –גיע ד"ר הרדוף כעניין אישי להשתלמות שופטים. לתחום דיני בעלי חיים ה
. ד"ר הרדוף הנו 2012ופעיל חברתי למען בעלי חיים מאז  2008, טבעוני מאז 2005מאז 

היוזם, אחד המארגנים והדובר הראשי בצעדת בעלי החיים הגדולה הראשונה בישראל 
   , "תסתכלו להם בעיניים".2013בקיץ 

ור חבר (עם בכירות) בבית ספר רדזינר למשפטים ווייל היא פרופספרופ'  – רבקה וויילרבקה וויילרבקה וויילרבקה ווייל
ספר למשפטים המרכז הבינתחומי הרצליה. היא בעלת תואר דוקטור למשפטים מבית ב

). היא הייתה מתמחה ועוזרת משפטית של Yale Law Schoolשל אוניברסיטת ייל (
אורחת -הנשיא לשעבר של בית המשפט העליון פרופ' אהרן ברק. היא הייתה חוקרת

), Columbia Law Schoolספר למשפטים של אוניברסיטת קולומביה (הית בב
). היא Cardozo Law Schoolיורק (-ופרופסורית אורחת בבית ספר קרדוזו למשפטים בניו

זכתה שלוש פעמים בפרס החוקר המצטיין של בית ספר רדזינר למשפטים במרכז 
. פרופ' ווייל מפרסמת הבינתחומי ופעם אחת בפרס המרצה המצטיינת של בית הספר

בבמות מובילות בעולם בתחומי המשפט הציבורי. היא מרצה וחוקרת בתחומי המשפט 
  דגש על היבטים תאורטיים והשוואתיים.בהחוקתי והמנהלי 

"ר אבישלום וסטרייך הוא מרצה בכיר במרכז האקדמי למשפט ד – אבישלום וסטרייךאבישלום וסטרייךאבישלום וסטרייךאבישלום וסטרייך
קר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית ולעסקים ברמת גן ועמית מחקר במרכז קוגוד לח

 Petrie-Flom-שבמכון שלום הרטמן. בשנת תשע"ח יהיה ד"ר וסטרייך חוקר אורח ב

Center for Health Law Policy, Biotechnology, and Bioethics, Harvard Law School .
 ,Hadassah-Brandeis Institute-בשנה החולפת (חורף תשע"ז) היה עמית מחקר ב

Brandeis University :במסגרת תכנית העמיתים ,Helen Gartner Hammer 

Scholars-in-Residence Programבעבר היה ד"ר וסטרייך עמית מחקר ב . -Agunah 
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Research Unit תשס"ח) –במרכז ללימודי יהדות שבאוניברסיטת מנצ'סטר (תשס"ז
ונדון (תשס"ח). תחומי ומרצה אורח בתלמוד, מדרש וספרות ההלכה בקולג' לאו בק שבל

המחקר וההוראה של ד"ר וסטרייך הם משפט עברי, דיני משפחה ותורת המשפט. ענף 
מרכזי של מחקריו בוחן את בעיית סרבנות הגט ופתרונותיה. בתחום זה עוסקים ספריו: 

 TALMUD BASED -) ו2014גירושין ללא אשם במסורת היהודית ( –הזכות לגירושין 

SOLUTIONS TO THE PROBLEM OF THE AGUNAH (2012) .  

חי ומרצה מן - היא חברת סגל בחוג לכלכה וניהול במכללת תלד"ר הילה נבו  – הילה נבוהילה נבוהילה נבוהילה נבו
החוץ בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. הילה מחזיקה בתואר ראשון במשפטים 

דוקטורט בתואר שני במשפטים ובובתואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת חיפה; 
ארסמוס שברוטרדם. הילה מתמחה בנושאים שונים מתחומי המשפט  מאוניברסיטת

והכלכלה, ובראשם דיני הגבלים עסקיים וניתוח כלכלי של המשפט. היא הציגה ופרסמה 
  מאמרים בתחום ההגבלים העסקיים בארץ ובעולם.

אילן -בוגר תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת ברמר קטוביץ הוא  –שחר קטוביץ שחר קטוביץ שחר קטוביץ שחר קטוביץ 
(זוכה בירושלים ומהאוניברסיטה העברית  אילן- שפטים מאוניברסיטת ברותואר שני במ

חבר הסגל הזוטר בפקולטה למשפטים ותלמיד  . הואפרס ע"ש ד"ר משה דוכן ז"ל)
שותף במשרד  עורך דין . קטוביץ הואלתואר דוקטור באוניברסיטה העברית בירושלים

סוגיות נבחרות בדיני סוגיות נבחרות בדיני סוגיות נבחרות בדיני סוגיות נבחרות בדיני הספר  מחבר .רשם הוצאה לפועלולשעבר ויינשטיין ושות' -וולפסון
  שיצא בהוצאת נבו. הוצאה לפועלהוצאה לפועלהוצאה לפועלהוצאה לפועל




