
203 

  על המחברות והמחברי�

בעל . אוניברסיטת חיפה, פקולטה למשפטיבמרצה  חבר סגל בדרגת – עילי אהרנסו�

תואר שני , )LSE(תואר דוקטור מבית הספר לכלכלה ומדעי המדינה של לונדו� 
ותואר שני בפילוסופיה מאוניברסיטת ) NYU(יורק  במשפטי מאוניברסיטת ניו

מש חוקר אורח במרכז לחקר משפט וחברה שי). בהצטיינות יתרה(אביב �תל

.  מלגת אלו�ובה�,  מלגות הצטיינות בולטותבכמהברקלי וזכה , באוניברסיטת קליפורניה

, יתמשפטתאוריה , היסטוריה וסוציולוגיה של המשפט הפלילי: תחומי מחקרו העיקריי

 את הבוח�, From Slave Abuse to Hate Crimeספרו . משפט משווה ומשפט וקולנוע

התפתחות ההגנה על מיעוטי גזעיי במשפט האמריקני מתקופת העבדות ועד ימינו 

  .'צפוי להתפרס בהוצאת אוניברסיטת קמברידג

. אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטי, תלמיד מחקר לתואר שלישי –שי שלו אוצרי 

 אר שני בעל תו. מאוניברסיטת חיפה) בהצטיינות) (LL.B(בעל תואר ראשו� במשפטי

   .מאוניברסיטת חיפה) בהצטיינות הדק� ללימודי מתקדמי) (LL.M(במשפטי

 הוא מכה� 2014–2013ל "בשנה. פרופסור למשפטי באוניברסיטת חיפה – יונת� י�ֵבל

ש "כעמית מחקר במכו� שטראוס ללימודי מתקדמי של משפט וצדק וכעמית מחקר ע

שניה בבית הספר למשפטי של , תברקובי� במרכז תקווה למשפט ותרבות יהודי

  ).NYU(אוניברסיטת ניו יורק 

בעל תואר שני . הפקולטה למשפטי באוניברסיטת חיפה,  מרצה בכיר– דורו� מנשה

)LL.M) ((תואר שני , אביב� מאוניברסיטת תל) בהצטיינות יתרהM.A ( בפילוסופיה

מאוניברסיטת " מעולה"בציו� ) JSD(ותואר שלישי במשפטי ) בהצטיינות יתרה(

משמש ראש . כמו כ� הוא בעל הכשרה פורמלית במתמטיקה ומדעי מדויקי. אביב�תל
שימש העור� . תכנית המוסמ� הייחודית בפקולטה לתורת השפיטה וההלי� הפלילי

 – הלוגיקה של קבילות ראיות –ר מנשה פרס ספר "ד. הארת די�הראשי של כתב העת 

התאוריה של , עיות על המתמטיקה של דיני הראיות מאמרי ורשימות מקצו�30 ויותר מ

  .הלוגיקה של המשפט ועוד, תורת השפיטה, הפרוצדורה האזרחית והפלילית

). בהצטיינות(איל� �מאוניברסיטת בר) LL.M(תואר שני במשפטי  –קליי� �אורית נינאי

.  פרזאור�' בנושא הנדו� במאמר זה בהנחייתו של פרופ) בהצטיינות(הגישה עבודת תזה 

ומשנת ,  בליטיגציה בתחו נזקי הגו� ובייצוג בוועדות רפואיות2005משנת  עוסקת

. ד יעקב קליי�"עו, רכי די� בתחו נזקי הגו� בשותפות ע בעלה בעלת משרד עו2007

עורכת טור משפטי בתחו . מתמחה בתביעות נזקי גו� לסוג� ובייצוג בוועדות רפואיות

 ומפרסמת מאמרי בתחו 2009משנת " חדשות העיר"נזקי הגו� בעיתו� השבועי 
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, 2004במשפטי בשנת סיימה בהצטיינות תואר ראשו�  .בעיתונות הכתובה ובאינטרנט

שירתה ". המשפט"שימשה במש� שלוש שני חברת כתב העת . מהמכללה למינהל

  .כעורכת די� בפרקליטות הצבאית

 תואר בעל. איל�� פרופסור חבר בפקולטה למשפטי של אוניברסיטת בר –אור� פרז 

 London �תואר שני ודוקטורט מ). בהצטיינות(אביב �ראשו� במשפטי מאוניברסיטת תל

School of Economics and Political Science .נזיקי�, הוא מתמחה במשפט סביבתי ,

  .לאומי� רגולציה ומשפט בי�

המרכז האקדמי כרמל ומרצה למשפט ,  חבר סגל בפקולטה למשפטי– רוני רוזנברג

 L.L.B(בעל תואר ראשו� במשפטי . איל�� פלילי בפקולטה למשפטי באוניברסיטת בר
ותואר שלישי )  בהצטיינותM.A(תואר שני בפילוסופיה , )איל�� ת ברמאוניברסיט

 עבודת הדוקטור שלו עסקה בהשפעת� של ). איל��  מאוניברסיטת ברPh.D(במשפטי

 עבד כעור� די� 2005–2001בשני . הבחנות מוסריות על מעשה ומחדל במשפט הפלילי

היה העור� הראשי של  2010–2008ובשני ', לוסקי ושות–במשרד עורכי הדי� דנקנר

תחומי המחקר ". מחקרי משפט "–איל� � כתב העת המשפטי של אוניברסיטת בר

היבטי פילוסופיי ומוסריי של , דיני עונשי�: ר רוזנברג ה אלה"וההוראה של ד

  .ומשפט עברי) תרופות(חוזי , חוזי מיוחדי, דיני חוזי, המשפט הפלילי

  למשפט האקדמי מרכז בבית הספר למשפטי של המרצה בכיר וסג� הדק� –יעד רות

 בכלכלה ראשו� ותואר) בהצטיינות (משפטי באשו� רתוארבעל . ג�� י ברמתולעסק

 במשפטי שלישי ותואר) 2000 (במשפטי שני תואר, )1998 (חיפה אוניברסיטתמ

 בבית דורנר ה דליהשופטתת בלשכ התמחה. בירושלי העברית אוניברסיטהמ� ה) 2005(

� במש ושימש, )1999 (עליו�משפט ההת השופט של המשפטי עוזרה נוספות שנתיי
 לאומי� �בי ומשפט חברות ושיקו פירוק דיני הו ל המחקר שתחומי). 2002–2000(

  .פרטי




