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  על המחברות והמחברים

קורן היא ראש המרכז למשפט וטכנולוגיה - פרופ' ניבה אלקין – קורןקורןקורןקורן- - - - ניבה אלקיןניבה אלקיןניבה אלקיןניבה אלקין
 2012–2009באוניברסיטת חיפה וראש התוכנית לתואר שני במשפט וטכנולוגיה. בשנים 

כיהנה כדיקן הפקולטה למשפטים. היא עוסקת במחקר והוראה בתחום הקניין הרוחני, 
. מחקרה LINKSוחברה במרכז המצוינות לחקר למידה בחברת המידע דיני מידע וסייבר, 

ופרסומיה עוסקים בסוגיות הנוגעות לקניין רוחני בעידן המידע, מדיניות מחקר ופיתוח, 
העברת טכנולוגיה, היבטים משפטיים של קוד פתוח ומידע פתוח, זכויות משתמשים 

רגר) עוסק בניתוח כלכלי של והסדרה אלגוריתמית. ספרה האחרון (עם פרופ' עלי זלצב
 THE LIMITS OF ANALYSIS: LAW AND ECONOMICS OF INTELLECTUAL PROPERTY INקניין רוחני 

THE DIGITAL AGE (2012) .קורן היא בוגרת הפקולטה למשפטים - פרופ' אלקין
), בעלת תואר מוסמך במשפטים מאוניברסיטת (LL.B, 1989באוניברסיטת תל אביב 

מאוניברסיטת סטנפורד  (S.J.D)) ובעלת תואר דוקטור למשפטים ,LL.M 1991הרווארד (
. לצד עבודתה האקדמית היא עוסקת 1990). היא חברה בלשכת עורכי הדין משנת 1995(

בפעילות ציבורית, ובין היתר כיהנה כחברה במועצת הקולנוע ובוועדת בקרה ותפוקות 
הגנת הפרטיות ובמועצה האקדמית של רשות הפטנטים. היא חברה במועצה הציבורית ל

  של המכרז לאתיקה "משכנות שאננים".  

פרופ' מיכאל בירנהק הוא סגן דקאן למחקר ופרופסור מן המניין  – מיכאל בירנהקמיכאל בירנהקמיכאל בירנהקמיכאל בירנהק
. מחקריו עוסקים בדיני מידע, ובמיוחד אביבבפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל 

מרחב פרטי: הזכות לפרטיות בין מרחב פרטי: הזכות לפרטיות בין מרחב פרטי: הזכות לפרטיות בין מרחב פרטי: הזכות לפרטיות בין  . בתחום הפרטיות, ספרו,הפרטיותהפרטיותהפרטיותהפרטיותבקניין רוחני ובהגנת 
. בירנהק 2010, זכה בפרס האגודה הישראלית למדעי המדינה בשנת משפט לטכנולוגיהמשפט לטכנולוגיהמשפט לטכנולוגיהמשפט לטכנולוגיה

היה חבר במועצה הציבורית להגנת הפרטיות בשלוש תקופות כהונה. הוא ערך מחקר על 
דיני הגנת הפרטיות עבור האיחוד האירופי, בקשר להכרה בישראל כבעלת הגנה מספקת. 

יו בתחום הפרטיות בוחנים את התיאוריות של הזכות, את ממשקיה עם טכנולוגיה, מחקר
למשל בהקשרים של אנונימיות ברשת, מידע רפואי, או הנדסת פרטיות, וכן, הוא שותף 
למחקרים בתחום לימודי המעקב, בעיקר בקשר לכניסתן של טכנולוגיות מעקב למערכת 

ל אביב בירנהק מנהל את מכון ש' הורוביץ החינוך. בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת
לקניין רוחני לזכר ד"ר אמנון גולדנברג, וכן מנהל את תכנית קרן פרסול לתואר שני 

היה חבר סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה,  2010–2000לאומי. בשנים -בין
 שם היה מייסד ומנהל משותף של המרכז למשפט וטכנולוגיה.

ר ברשק הוא פרופסור חבר בבית הספר רדזינר למשפטים במרכז ליאו – ליאור ברשקליאור ברשקליאור ברשקליאור ברשק
הבינתחומי בהרצליה. פרופ' ברשק סיים את הדוקטורט באוניברסיטת אוקספורד והמשיך 

דוקטורט בפריז. מחקריו של פרופ' ברשק עוסקים בתאולוגיה -לשנתיים של לימודי פוסט
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ברשק שימש כחוקר אורח פוליטית, תאוריה של דיני משפחה, ומשפט ותרבות. פרופ' 
 .באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, בבירקבק קולג' (לונדון), ובמרכז מרק בלוך בברלין

עו"ד יוני הר כרמל, עמית מחקר במרכז למשפט וטכנולוגיה ובמרכז  – יוני הר כרמליוני הר כרמליוני הר כרמליוני הר כרמל
, אוניברסיטת חיפה. הר כרמל הוא תלמיד לתואר שלישי בפקולטה LINKSהמצוינות 

ניברסיטת חיפה. תחומי המחקר שלו עוסקים בממשק שבין משפט, חינוך משפטים באו
 וטכנולוגיה.

פרופ' מיכל ירושלמי, מפתחת וחוקרת טכנולוגיה בחינוך, החוג לחינוך  – מיכל ירושלמימיכל ירושלמימיכל ירושלמימיכל ירושלמי
כראש המרכז לחקר   מתמטי, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה. ירושלמי מכהנת

וחברה במרכז המצוינות לחקר למידה בחברת  אלטרנטיבות בחינוך באוניברסיטת חיפה
כסגנית נשיא ודיקן למחקר באוניברסיטת חיפה. מוקד  . ירושלמי כיהנהLINKSהמידע 

(ירושלמי   לימוד והוראת מתמטיקה עם סביבות ממוחשבות. המחקר של ירושלמי הוא 
שהם ציוני דרך עולמיים בשימושי  ספרי לימוד דיגיטליים עיצבה חבילות תוכנה ו
), וכן דרכים להנגשת טכנולוגיה Visual Math יסודי (פרויקט-טכנולוגיה בחינוך העל

), ולתמיכה בהערכה Math4Mobile ללמידת חקר, באמצעות טלפונים ניידים (פרויקט
   ).STEP מקוונת (פרויקט

וי היא מרצה בכירה במרכז האקדמי למשפט ל-ד"ר שלי קרייצר – לוילוילוילוי- - - - שלי קרייצרשלי קרייצרשלי קרייצרשלי קרייצר
לוי סיימה -ולעסקים, ראש רשות המחקר וראש התוכנית לחוקרים אורחים. ד"ר קרייצר

תואר ראשון (בהצטיינות) ודוקטורט (מסלול ישיר לדוקטורט) בפקולטה למשפטים של 
אוניברסיטת תל אביב. לאחר סיום התואר הראשון התמחתה אצל נשיא בית המשפט 

), זוכת 2016לוי היא כלת פרס צלטנר לחוקר הצעיר (-יון, אהרן ברק. ד"ר קרייצרהעל
) ושימשה בעבר כנשיאת האגודה הישראלית 2013תחרות המאמרים לחוקרים צעירים (

למשפט פרטי. היא לימדה בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת קורנל ושימשה 
ת ייל, הארוורד ואמורי. תחומי כחוקרת אורחת בבית הספר למשפטים של אוניברסיטאו

לוי כוללים את נקודות המפגש בין דיני הקניין לבין אינטימיות, - המחקר של ד"ר קרייצר
הן בעבודתה בתחום הקניין המשפחתי, הירושה ובית המגורים והן בעבודתה העכשווית 

  .בנושאי הכלכלה המשתפת

קדמית אונו, הפקולטה מרצה בכירה, הקריה הא    היא לימור ריזהד"ר  – לימור ריזהלימור ריזהלימור ריזהלימור ריזה
בעלת תואר ראשון במשפטים ובכלכלה מאוניברסיטת חיפה, ותואר שני     למשפטים.

מתמחה במיסים, ובמשפט  .המבורג וכלכלה" באוניברסיטתכנית "משפט וושלישי בת
בקריה האקדמית אונו ובמוסדות  סיםימלמדת כלכלה ומשפט ודיני מד"ר ריזה וכלכלה. 

מבין פרסומיה האחרונים  .תחומי הרצליה- חיפה והמרכז הביןאחרים, כמו אוניברסיטת 
 Limor Riza, The Intrinsic Flaw in Taxation Impeding Taxנכללים המאמרים: 
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In Retrospect of 40 Years: Limor Riza,  ;(2016) 887 L. .USB J. .AP U., 18 Compliance

ntributions and Childcare Another Look at Andrews Comparing Charitable Co

(2016) 55 L.J. .OMC & .USBAUL PED15  ,Expenses.  

במשפטים  דוקטור) ו.LL.M), שני (.LL.Bראשון (בעל תואר הוא  נעם שרד"ר  – נעם שרנעם שרנעם שרנעם שר
)J.S.D.(  ותואר) ראשוןB.A.בכלכלהשני ) ו(M.A.)  מלמד דיני  .מאוניברסיטת תל אביב

הרצה במרכז קום חברות בקריה האקדמית אונו. ושי ופירוקחברות, דיני קניין 
עמית ד"ר  2007–2006. בשנת ובמרכז האקדמי למשפט ולעסקים תחומי הרצליה-ןהבי

תחומי המחקר  .לאומי למשפטים האוזר באוניברסיטת ניו יורק- ןמחקר בבית הספר הבי
דיני דיני חברות וניירות ערך, ניתוח כלכלי של המשפט,  של ד"ר באום הם העיקריים

מבין  .פירוק ושיקום חברות, דיני קניין, קניין רוחני, מדיניות בריאות ורשלנות רפואית
 Noam Sher, The Best Point: A Newפרסומיו האחרונים נכללים המאמרים: 

Compensation Criterion and Goal for Tort Law, 48 U. MEM. L. REV. 145 (2017); 

Osnat Jacobi & Noam Sher, A Commitment Mechanism to Eliminate Willful Contract 

Litigation, 11 REV. L. ECO. 231 (2015). 

  




