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      על המחברות והמחברים

, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי. החיבור לשם קבלת התואר דוקטור, ר"ד –נדב דגן 
אילן, -שכותרתו "סבירות במשפט המנהלי", נכתב בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר

, זכה 2016-2012ים בהנחיית פרופ' אריאל בנדור. במהלך לימודיו לתואר שלישי, בשנ
אילן, ובמענק הפקולטה -המחבר במלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים, אוניברסיטת בר

אילן. נוסף על כך, המחבר הוא בעל -למשפטים לדוקטורנטים מצטיינים, אוניברסיטת בר
(, עם התמחות במשפט ציבורי וזכויות אדם, LLMתואר מוסמך במשפטים )

; עבודת התיזה )בהצטיינות( נכתבה בהנחיית University College London (UCL)-מ
, בהצטיינות( LLB. כמו כן, המחבר בעל תואר בוגר במשפטים )Dawn Oliverפרופ' 

באוניברסיטת רייכמן )המרכז מאוניברסיטת חיפה. כיום מכהן המחבר כעמית מחקר 
יה, שבו . זאת, בתמיכת מענק מחקר מטעם משרד המדע והטכנולוג(הבינתחומי הרצליה

גבולות בעקבות -זכה המחבר עם ד"ר דנה וולף, עבור מחקר שכותרתו "מצב חירום חוצה
התפשטות וירוס הקורונה החדש: ניהול המשבר בישראל ובשטחים הפלשתינים". 

הועסק המחבר כעמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה.  2020אפריל -בחודשים מרץ
דוקטורט במרכז מינרבה לחקר -קר בתרכיהן המחבר כעמית מח 2019–2017בשנים 

 שלטון החוק במצבי קיצון, אוניברסיטת חיפה.

 כמהלאחר , 2006הצטרף לבית הספר הארי רדזינר למשפטים בשנת פרופ',  – ליאור זמר
 University -שנות הוראה בפקולטות למשפטים של אוניברסיטאות לסטר, בירמינגהם ו

College London רסיטת יורק, טורונטו, בקנדה, ובאוניברסיטת וכמרצה אורח באוניב
 Osgoode Hall בוסטון. את לימודי הדוקטורט השלים בבית הספר למשפטים

שבאוניברסיטת יורק בטורונטו. טרם לימודי הדוקטורט ולאחר סיום התואר הראשון 
השלים שני תארים שניים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת אוקספורד. במהלך 

פרסי מחקר מאוניברסיטאות אוקספורד ויורק וכן  כמהאקדמיים זכה ליאור בלימודיו ה
שימש כחוקר בצוות המחקר של ועדת  .בפרס האגודה הישראלית לפרלמנטריזם שבכנסת

הקודיפיקציה, וכיהן כעוזר משפטי בבית המשפט האירופי לצדק שבלוקסמבורג בלשכות 
 נציג אירלנד. J.D. Cooke -נציג שוודיה, ו Stig von Bahr השופטים

מרצה בכירה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת פרופ',  – ביטון-מרים מרקוביץ
אילן. היא חוקרת בתחומים של משפט וטכנולוגיה, קניין רוחני ודיני קניין. מחקריה -בר

האחרונים עוסקים בִמסחור מידע מדינתי, אכיפה פלילית של זכויות קניין רוחני, עסקאות 
ין רוחני והגנה על המצאות מופשטות בדיני פטנטים. לאחרונה פורסם ספר איגוח של קני

, בהוצאת נבו. קניין רוחני: עיונים בינתחומייםשאותו ערכה במשותף עם ד"ר ליאור זמר, 
בימים אלו היא שוקדת על השלמתו של ספר בנושא דיני פטנטים בישראל ועל פרויקטים 
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צעירים, מענק מארי קירי מטעם נציבות  נוספים. מרים זכתה במלגת אלון לחוקרים
האיחוד האירופי, פרס צלטנר לחוקר הצעיר בתחום חקר המשפט ומלגת פולברייט 

באוניברסיטת  2005ללימודי דוקטורט. מרים השלימה את לימודי הדוקטורט בשנת 
דוקטורט באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה בשנת -מישיגן בארצות הברית ואת הפוסט

הייתה מרצה אורחת באוניברסיטת מיאמי, אוניברסיטת דה פול בשיקגו  . היא2007
 ואוניברסיטת אוהיו סטייט שבאוהיו.

 ;מרצה בתואר הראשון והשני, בבית ספר הארי רדזינר למשפטיםד"ר,  – נטע נדיב
משמשת מנחה בקליניקות משפטיות ותוכניות פרקטיקום ואחראית אקדמית על המשפט 

התארחה כחוקרת הפומבי, ומרצה בבית ספר למשפטים באוניברסיטה העברית.  המבוים
אורחת באוניברסיטת בוסטון ובמכון למחקר השוואתי בלוזאן, שוויץ. את מחקר התזה 

אילן. -לתואר השני השלימה באוניברסיטת תל אביב ואת הדוקטורט באוניברסיטת בר
באוניברסיטת אוקספורד דוקטורנטית -לאחר מכן שימשה כחוקרת במלגת פוסט

מלגות  כמהאוניברסיטה העברית בירושלים. במהלך לימודיה ועבודתה זכתה נטע בבו
והאוניברסיטה העברית ופרס הרקטור  ISF-ובין היתר מלגת מחקר מטעם ה ,ופרסי מחקר

 אילן.-באוניברסיטת בר

רסיטת עמיתת מחקר במרכז לחקר סייבר משפט ומדיניות באוניבד"ר,  – יפעת נחמיאס
אילן וכחוקרת במרכז חת -חיפה. כמו כן, היא משמשת כמרצה מן החוץ באוניברסיטת בר

לחקר התחרות והרגולציה, הפועל במכללה למנהל בראשון לציון. ד"ר נחמיאס היא 
אילן, תואר שני מאוניברסיטת ג'ורג' -בעלת תואר דוקטור במשפטים מאוניברסיטת בר

יטת חיפה. תחומי המחקר שלה הם קניין רוחני, משפט וושינגטון ותואר ראשון מאוניברס
וטכנולוגיה, דיני פרטיות, רגולציה ודיני חוזים. מחקריה פורסמו בכתבי עת אקדמיים 

 .מובילים בארץ ובעולם

באוניברסיטת רייכמן )המרכז מרצה בבית הספר למשפטים ר, "ד – יובל פרוקצ'יה
ניברסיטת הרווארד, ואת לימודיו את לימודי הדוקטורט סיים באו .(הבינתחומי הרצליה

לתואר שני בכלכלה ולתואר ראשון במשפטים ובכלכלה, באוניברסיטה העברית. 
כנית וכנית למשפט וכלכלה וכן בתובאוניברסיטת הרווארד שימש כעמית מחקר בת

לניהול משא ומתן. תחומי העניין המרכזיים שלו הם התאוריה הכלכלית של המשפט, 
תית ומשפט פרטי. מחקריו, שפורסמו במקומות מובילים בארץ משפט וכלכלה התנהגו

ובעולם, עוסקים בעיקרם ברגולציה של יחסים חוזיים, בניתוח כלכלי של דיני התרופות 
 ובתאוריה של דיני הנזיקין.

חבר סגל בבית הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת ומרצה , ד"ר – אלעד שילד
ללה האקדמית נתניה. נוסף על כך מכהן ד"ר במסלול האקדמי המכללה למינהל ובמכ
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שילד כממונה על התביעה המשמעתית במסלול האקדמי המכללה למינהל וכחבר הנהלת 
. ד"ר במכללה האקדמית צפת תרבותי-תחומי לפיתוח קהילתי רב-מרכז המחקר הבין

, ובעברו היה שותף בניהול המכון 2006שילד חבר בלשכת עורכי הדין החל משנת 
לחקר יישוב סכסוכים וגישור. את התואר הראשון במשפטים סיים ד"ר שילד  האקדמי

בהצטיינות יתרה, ואת עבודת הדוקטורט, במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט, כתב 
באוניברסיטה העברית בנושא "אחריותם המשפטית של גורמי ביניים כלפי צרכנים: 

המרכזיים של ד"ר שילד הם סוכנויות נסיעות כמקרה בוחן". תחומי המחקר וההוראה 
 קין, ניתוח כלכלי של המשפט ודיני צרכנות.ידיני חוזים, דיני נז

 

 


