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  על המחברות והמחברי�

תואר ראשו� במשפטי� . איל�� מרצה בפקולטה למשפטי� באוניברסיטת בר– עדי אייל

תואר שני . אביב�תחומית לטיפוח המצוינות מאוניברסיטת תל� ובתכנית הבי�
. איל��מאוניברסיטת בר) בציו� מעולה(ודוקטורט במשפטי� ) בהצטיינות יתרה(

מלמד דיני תאגידי� והגבלי� . יפורניה בברקלידוקטורט בכלכלה מאוניברסיטת קל

התמחותו ביישו� דוקטרינות . כלכלה ומשפט ועוד, כמו ג� תורת המשחקי�, עסקיי�

והשפעת המבנה הפנימי של רשתות תקשורת , משפטיות להקשרי� כלכליי� שוני�

  .ורשתות חברתיות על התחרות בי� מפעיליה� והתוכ� המועבר בה�

הפקולטה , ש השופט בזיל וונש"הנת בקתדרה למשפט פלילי עמכ – אריה�מרי
 גור

בסמסטר הראשו� של שנת הלימודי� . האוניברסיטה העברית בירושלי�, למשפטי�

 קבוצת מחקר במכו� ללמודי� מתקדמי� של האוניברסיטה העברית ריכזהב "תשע

כיהנה היא . בשאלת היחס בי� המשפט הפלילי הבינלאומי לבי� המשפט הפלילי המדינתי

 תאורח פרופסור/התארחה כמרצה). 2006/9(כסגנית הרקטור של האוניברסיטה העברית 

, )2001/3(אוניברסיטת קליפורניה בברקלי , )1984/5(באוניברסיטת אוקספורד 

מתמקדי� בשני� האחרונות מחקריה ). 2008/2010, קי�(יורק �ואוניברסיטת ניו
סיס הפילוסופי של בה: פט הפליליבאספקטי� שוני� של הבסיס התיאורטי של המש

 יתר במשפט הפלילי כתגובה שימוש, כבוד האד� של העבריי�, ליליההגנות במשפט הפ

  .למשברי� בכלל ולפאניקה מוסרית בפרט

 
בעל תארי� ראשוני�  . שופט בית המשפט השלו� בירושלי�–אברה
 טננבוי

,  בירושלי� העבריתמהאוניברסיטה) 1986(מתמטיקה בבמחשבי� ו, )1985(במשפטי� 

תואר שלישי  ).1989(ובעל תואר ראשו� במדעי הרוח מהאוניברסיטה הפתוחה 

פרס� עשרות מאמרי�  ).1993 (בריתהבארצות בקרימינולוגיה מאוניברסיטת מרילנד 

 .י� ומאות רשימות באר� ובעול� בנושאי משפט וקרימינולוגיהיאקדמ

קדמה  ;2011�2001עליו� בי� השני� כיהנה כשופטת בית המשפט ה –יה 'אילה פרוקצ

קוד� לכ�  .לכ� כהונה כשופטת בבית משפט השלו� ובית המשפט המחוזי בירושלי�

היא סיימה בהצטיינות תואר ראשו� ושני בפקולטה למשפטי� באוניברסיטה העברית 

שמשה עוזרת  .ב" באוניברסיטה של פנסילבניה בארה)SJD( וקבלה דוקטורט במשפטי�

ומלאה תפקידי� בכירי�  ,משפטית של נשיא בית המשפט העליו� המנוח שמעו� אגרנט

  .במשרד המשפטי� וברשות לניירות ער� בתחומי� שוני�

בעל תואר ראשו� במשפטי� . מרצה למשפטי� באוניברסיטת חיפה –עומר קמחי 

, טת תל אביבתואר שני במנהל עסקי� מאוניברסי, ובכלכלה מאוניברסיטת תל אביב
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תחומי המחקר וההוראה ). NYU(יורק �ותואר שני ודוקטורט במשפטי� מאוניברסיטת ניו

והוא פרס� , דיני רשויות מקומיות ודיני תאגידי�, ר קמחי ה� דיני חדלות פירעו�"של ד

 Boston University Law Review: מאמרי� בתחומי� אלה בכתבי עת מובילי� כגו�

  .�Yale Journal on Regulationו

סלמו� , גראוס, קנולר, גילת, זלצמ�.  מתמחה במשרד עורכי די� י–סיוו� רצו� 

מהמכללה למנהל ודיפלומה משפטית ) LL.B(בעלת תואר ראשו� במשפטי�  .'ושות

  .באירלנד) The Honorable Society of King's Inns(מבית הספר למשפטי� 

ומנהל המרכז , � באוניברסיטת בר איל�מרצה בכיר בפקולטה למשפטי – בנימי� שמואלי

דיני , דיני נזיקי�:  שלו הינ�נושאי המחקר המרכזיי� .למשפט מסחרי של הפקולטה
תביעות נזיקי� נגד הורי� ונגד בני (המפגש בי� דיני הנזיקי� לדיני המשפחה , משפחה

פרס� מחקרי� רבי� בכתבי עת . אלימות במשפחה והזנחה ומשפט עברי, )זוג

 )Magna Cum Laude( �LLM ו)LLB )Cum Laudeבעל . הברית ובישראל� בארצות

בי�  ).2005(מאוניברסיטת בר איל� ) PhD(ודוקטורט ) 1998(מאוניברסיטת בר איל� 

הספר למשפטי� של �בבית) Visiting Professor( שימש כמרצה אורח 2007�2006השני� 

חבר הוועדה  .2008סטר קי� וחזר ללמד ש� בסמ, אוניברסיטת דיוק בצפו� קרוליינה

  .המייסדת והמארגנת של האגודה הישראלית למשפט וחברה וחבר לשכת עורכי הדי�

  

  


