
 ידידיה שטרן

 קורות חיים:

 :מרכזיים עיסוקים

 .אילן בר באוניברסיטת למשפטים בפקולטה המניין מן פרופסור

 (.ואילך 1999) במכון בכיר ועמית( ואילך 2008) לדמוקרטיה הישראלי במכון למחקר נשיא סגן

 (.2012-2018) דירקטור, לאומי בנק

 :התמחות תחומי

 .חברות מימון, חברות רכישת, תאגידי ממשל, תאגידים דיני: עסקי משפט

, לאזרחות חינוך, והלכה משפט, אזרח זכויות, ודמוקרטית יהודית, ומדינה דת, חוקה: ציבורי משפט

 .תרבותיות-רב

 :משפטית השכלה

 בפרסי זכה הלימודים במהלך(. 1979-1982) אילן בר באוניברסיטת למשפטים הפקולטה בוגר

 .ניברסיטאייםאו וכלל פקולטטיביים הצטיינות

 נשיא) ל"ז הרצוג חיים ד"עו(, 1982( )לשעבר המשפטים שר) ל"ז תמיר שמואל ד"עו אצל התמחות

 (.1983( )לשעבר המשפטים שר) נאמן יעקב' ופרופ( לשעבר המדינה

 .1983 משנת דין עריכת ברישיון מחזיק

 שני לתואר למד שם(, Harvard Law School) הארוורד אוניברסיטת של למשפטים הפקולטה בוגר

((waived פרופ בהנחיית( 1986) שלישי ולתואר 'Louis Loss ,ערך לניירות הרשות בראש שעמד מי 

 .מסחרי ומשפט ערך ניירות, תאגידים דיני היה בלימודיו התמחותו תחום. ב"בארה

 :אקדמי משפטי ניסיון

 התאגידים בתחום וחוקר כמרצה אילן-בר באוניברסיטת למשפטים לפקולטה הצטרף ארצה שובו עם

 מסחרי למשפט המרכז את ייסד היתר בין: מגוונים תפקידים מילא בפקולטה. עסקי ומשפט

 חשבון רואי, דין עורכי אלפי למדו במרכז(. 1992–1988) הראשון מנהלו והיה אילן בר באוניברסיטת

 .ודירקטורים מנהלים

 (.2001–2003' )ודמוקרטיה יהדות, ישראליות לחקר מרכז – צביון' את הקים

 הראש יושב והיה אילן בר באוניברסיטת למשפטים הפקולטה של לאור ההוצאה בית את הקים

 (.2007–2005) שלו הראשון

 של לכת מרחיק תהליך ויזם( 1994-1998) אילן-בר באוניברסיטת למשפטים הפקולטה כדיקן כיהן

 .פניה חידוש

 (.1998-1999) אילן-בר אוניברסיטת של ולרקטור לנשיא אקדמי פיתוח לענייני יועץ שימש

 .עיסוקו בתחומי העולם ברחבי מחקר ובמכוני באוניברסיטאות מרצה שטרן' פרופ

 (.1989) הארוורד באוניברסיטת למשפטים בפקולטה Visiting Scholar – כ שימש



)  אוסטרליה, במלבורן מונש באוניברסיטת  Distinguished University Professorלמשרת  מונה

2009-2011.) 

 באוניברסיטאות מסחרי במשפט, ומתקדמים בסיסיים, וסמינריונים קורסים של רחב מגוון לימד

 .עסקים ואנשי דירקטורים, שופטים, דין לעורכי בהשתלמויות מרצה; ובמכללות

 2009 לשנת בישראל מצטיין משפט מחקר בגין בכיר לחוקר צנטלר פרס זוכה

 .2012 לשנת  הציבורי המשפט בתחום דופן יוצאת לפעילות גורני פרס זוכה

 :מקצועי ניסיון

 Cole & Deitz יורקי-הניו ד"עוה משרד של הבנקאות במחלקת כיועץ שימש ב"בארה לימודיו במהלך

 (.1984 קיץ)

 בתחום התמחה שם Weil, Gotshal & Manages במנהטן הדין עורכי לפירמת הצטרף לימודיו בתום

 (.1986-7) חברות ומיזוגי רכישות

 (;1996) בישראל הביטוח סוכני של המשפטי המעמד לקביעת הוועדה, ראש יושב

 (;1997) המשפטים חקר בתחום ישראל פרס של השופטים וועדת, חבר

 (;1998-2001) ההון שוק ועל ביטוח על למפקח המייעצת הוועדה, חבר

 (;2001) לישראל חוקה לחקיקת הקואליציונית הוועדה, נבחר ראש יושב

 (;2001-2003)) החדש החברות חוק לענייני המשפטים למשרד יועץ

 (;2004–2002) למדע הישראלית הקרן, המשפט בתחום מחקר להערכת הוועדה ראש יושב

 (;2005-2006) המדינה נשיא בית שליד העולמי היהודי הפורום, אקדמי מנהל

 (;1998-2001) מ"בע נייר תעשיות שניב הבורסאית החברה, חיצוני דירקטור

 (;2006-2009) בשואה הנספים של נכסים להשבת החברה, דירקטור

 (;2007-2009) ספרים ידיעות של לאור בהוצאה" הספר עם" של המייעצת הוועדה, חבר

 (;ואילך 2006) הדתי בציבור מיניות הטרדות למניעת' תקנה פורום, 'מייסד חבר

( 2009) השומרון וצפון קטיף מגוש במפונים המדינה טיפול לבדיקת הממלכתית החקירה וועדת, חבר

 (;מצא וועדת)

 (;2009-2011) החינוך במשרד ישראל במדינת האזרחות ללימודי המקצוע וועדת, ראש יושב

 היועץ למשרת מועמדים לבחירת הוועדה ידי על המשפטים לשר שהומלצו המועמדים מארבעת אחד

 (.אור וועדת( )2010) לממשלה המשפטי

 (.פלסנר וועדת( )2012( )טל לחוק תחליף – ב"קש) בנטל השוויון לקידום הציבורית הוועדה, חבר

 (ואילך 2012) מ"בע לישראל לאומי בנק, דירקטור

 וועדת( )ך2013-2014) שליטה גרעין ללא בנקאיים בתאגידים דירקטורים למינוי הוועדה, חבר

 (.יה'פרוקצ



 (ואילך 2013" )בישראל היהודית ההתחדשות להעצמת האגודה – שערים" של המנהל הוועד, חבר

 ( 2013) בישראל הגבוהה ההשכלה של המשילות להסדרת המייעצת הוועדה, חבר

 המשפט של מגוונים בתחומים משפטיות דעת חוות כתב שטרן' פרופ האחרונים העשורים שני מהלך

 חברות, ביטוח חברות, תעשייה חברות, בנקים ובהם במשק גופים של רבות עשרות עבור המסחרי

 .ועוד פיננסיות חברות, ן"נדל

 :ופרסומים מחקר

 התמחותו בתחומי מאמרים של רבות ועשרות ספרים עשרים של ועורך מחבר הוא שטרן' פרופ

 (.ואיטלקית גרמנית, צרפתית, באנגלית) ובעולם בארץ מדעיים עת בכתבי שפורסמו השונים

(; העברית האוניברסיטה, 1996) חברות רכישת: ספרים שלושה חיבר העסקי המשפט בתחום

 לשכת, 2008) העסקית החברה תכלית(; ואחרים ד"עוה לשכת, 2007) העסקית בחברה הבעלות

 זהות של בשאלות גם כמו, הציבורי המשפט מתחום בשאלות עוסקים הספרים שאר(. ואחרים ד"עוה

 .ישראלית

 למשפטים הפקולטה בהוצאת" )דמוקרטית תרבות" העת כתב של משותף עורך הינו שטרן' פרופ

 הספרים סדרת ושל  האחרונות שנה 15 במשך( לדמוקרטיה הישראלי והמכון אילן בר באוניברסיטת

 (.הרטמן שלום ומכון אילן בר באוניברסיטת למשפטים הפקולטה, כתר בהוצאת" )ישראלית יהדות"

 .לאומית-והבין הישראלית לעיתונות עטו מפרי קבוע באופן תורם שטרן' פרופ

 קורסים:

  מבוא למשפטים 

 ".מדינה יהודית; מדינה דמוקרטית״  

 

 תחומי מחקר:

 : במחקר עניין תחומי

 משפט, עברי משפט, ומדינה דת, בחברות ומבנה משטר, חברות מימון, חברות רכישת, תאגידים דיני
 והלכה.

 

 :פרסומים

 מחבר-ספר

 )עם אחרים(. 2015, ידיעות ספרים והמכון הישראלי לדמוקרטיה, כשיהדות פוגשת מדינה .1
ידידיה צ' שטרן ואבי שגיא. )עם עובד הוצאה לאור  מולדת יחפה: מחשבות ישראליות. .2

 (2011והמכון הישראלי לדמוקרטיה, 
 (.2008אילן, -)צפוי להתפרסם בהוצאת אוניברסיטת בר תכלית החברה העסקית .3
 (.2008אילן, -)צפוי להתפרסם בהוצאת אוניברסיטת בר הבעלות בחברה העסקית .4
 (.1996)מכון הארי סאקר, האוניברסיטה העברית,  רכישת חברות .5

  

 

http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%94/when_judaism_meets_the_state/


 עורך-ספר

הישראלי לדמוקרטיה, ידידיה צ' שטרן ושוקי כרכים, עם עובד הוצאה לאור והמכון  2) רבנות: האתגר .1
 (.2011פרידמן: עורכים, 

 (.2008)ידידיה צ' שטרן עורך, צפוי להתפרסם בהוצאת מרכז זלמן שזר,  צדק בין תרבויות .2

)ידידיה צ' שטרן ואבי שגיא עורכים, הוצאת  הרצל אז והיום: "מדינת היהודים" במדינת היהודים .1
 (.2008אילן, -מן והפקולטה למשפטים אוניברסיטת ברכתר בשיתוף עם מכון שלום הרט

  
)ידידיה צ' שטרן ואבי שגיא עורכים, הוצאת כתר בשיתוף  הרצל אז והיום: בין יהודי ישן ואדם חדש .2

 (.2008אילן, -עם מכון שלום הרטמן והפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר
  

דיה צ' שטרן ואבי רביצקי עורכים, )ידי דברים ושברי דברים: על יהודיותה של מדינה דמוקרטית .3
 (.2007הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

  
)ידידיה צ' שטרן, יפה זילברשץ ואיתי ליפשיץ עורכים, הוצאת  המשפט בישראל: מבט לעתיד .4

 ( .2003אילן, -אוניברסיטת בר
  

ורכים, הוצאת )ידידיה צ' שטרן, דודי שוורץ ואבי שגיא ע יהדות פנים וחוץ: דיאלוג בין עולמות .5
 ( .1999מאגנס, האוניברסיטה העברית, 

 עורך -כתבי עת 

אילן -)ידידיה שטרן ואבי שגיא עורכים, הוצאת אוניברסיטת בר 1-11, כרכים תרבות דמוקרטית .1
 (.1999והמכון הישראלי לדמוקרטיה, 

 ( )יחד עם ע' כהן(.2006כתב עת משפטי, החל מכרך ו ) -הקריה האקדמית .2

 עורך -סדרת ספרים 

  

)ידידיה שטרן ואבי שגיא עורכים בהוצאה משותפת עם "כתר", מכון שלום הרטמן  יהדות ישראלית .1
 למשפטים של אונ' בר אילן(.  והפקולטה

)סדרה של ניירות עמדה על נושאים שונים הנוגעים למתח בין דת ומדינה, ידידיה שטרן ויפה  צביון .2
 עורכים(.  זילברשץ

 פרקים בספר

 להם חלק בעולם הבא?! על יחסה של ההלכה למערכת המשפט הישראלי בתוך כל ישראל אין .1
רבנות כמנהיגות רלוונטית. בתוך: רבנות: האתגר. כרך ראשון )עם עובד והמכון הישראלי 

 .79( 2011לדמוקרטיה, ידידיה צ' שטרן ושוקי פרידמן: עורכים, 
  

ידידיה צ' שטרן עורך, הוצאת מרכז  צדק בין תרבויות,"משפט, הלכה ופלורליזם משפטי בישראל" ) .2
 (.2010זלמן שזר, 

  
אהרן ברק ואביעד הכהן  ספר מנחם אלון,"דת ומדינה: תפקידה של ההלכה" )צפוי להתפרסם ב .3

 עורכים, תשס"ז(.
  

"מדינת היהודים" במדינת  ידידיה שטרן ואבי שגיא "הגליית הזהות: אלטנוילנד במדינת היהודים" .4
וידידיה צ' שטרן עורכים, הוצאת כתר בשיתוף עם מכון שלום הרטמן והפקולטה שגיא   )אבי היהודים

 (.2008אילן, -למשפטים באוניברסיטת בר
  



)אביעזר  דברים ושברי דברים: על יהדותה של מדינה דמוקרטית "מה יהודי במשפט הישראלי?" .5
 (.2007רביצקי וידידיה צ' שטרן עורכים, הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

  
)צבי  357 ספר ח"ד הלוי "פסיקה הלכתית בסוגיות של מדיניות ציבורית: גישתו של הרב ח"ד הלוי" .6

 (.2007זוהר ואבי שגיא עורכים, הוצאת הקיבוץ המאוחד בשיתוף עם מכון שלום הרטמן, 
  

)דב שוורץ עורך, הוצאת  אילן-ספר אוניברסיטת בר תרבותית"-"אוניברסיטה ייחודית בחברה רב .7
 (.2007אילן, -ברסיטת בראוני

  
שפה אחת ודברים אחדים? על  "האתגר היהודי של המשפט הישראלי: חלומות, סיוטים וחזונות" .8

)אביעזר רביצקי וידידיה צ' שטרן עורכים, הוצאת המכון הישראלי  אופייה היהודי של מדינת ישראל
 (.2006לדמוקרטיה, 

  
)עמיחי ברהולץ עורך, הוצאת  סע אל ההלכהמ "פתחים להתחדשות הלכתית בנושאי דת ומדינה" .9

 (.2003ידיעות אחרונות, 
  

)נחום לנגנטל ושוקי פרידמן  37 הקונפליקט: דת ומדינה בישראל שתיקת ההלכה" -"דת ומדינה  .10
 (.2002עורכים, הוצאת ידיעות אחרונות, 

  
)ה' גודלברג עורכת,  כלביא יקום "שניים אוחזין במציאות: זה אומר כולה חוק וזה אומר כולה הלכה" .11

 (.2000הוצאת מודן, 
  

)אבי שגיא, דודי  235 יהדות פנים וחוץ: דיאלוג בין עולמות "מנהיגות ציבורית כסמכות הלכתית" .12
(. ]הופיע גם כנייר עמדה, בעברית ובאנגלית, 19999שוורץ וידידיה צ' שטרן עורכים, הוצאת מאגנס, 

 בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה[.

 אקדמיים: מאמרים

  

כל ישראל אין להם חלק בעולם הבא?! על יחסה של ההלכה למערכת המשפט הישראלי בתוך: רבנות  .1
כרך ראשון )עם עובד והמכון הישראלי לדמוקרטיה, ידידיה  כמנהיגות רלוונטית. בתוך: רבנות: האתגר.

 .79( 2011צ' שטרן ושוקי פרידמן: עורכים, 
ידידיה צ' שטרן עורך, הוצאת מרכז  צדק בין תרבויות,"משפט, הלכה ופלורליזם משפטי בישראל" ) .2

 (.2010זלמן שזר, 
  

 (.2010מד, פרשנות וביקורת "צדק וזהות: יחסי גומלין" ) .3
"מדינת היהודים" במדינת ידידיה שטרן ואבי שגיא "הגליית הזהות: אלטנוילנד במדינת היהודים"  .4
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 2017במאי  11חוק הלאום נגד מגילת העצמאות, ידיעות אחרונות, 
  

 2017באפריל  28לא מה שחשבתם הארץ  2017ישראל 
  

 2017באפריל  5חירות היא אחריות, ידיעות אחרונות, 
  

 2017במרץ  17ונות, הליברליזם השביר של אירופה. בלי רעלה, כיפה וצלב. ידיעות אחר
  

 2017בפברואר  26אין מקום לבהלה, הארץ, 
  

 2017בפברואר  22 בתל רומיידה הטרור ניצח, ידיעות אחרונות,
  

 2017בפברואר  3עין בוכה עין צוחקת, ידיעות אחרונות, 
 2016 בדצמבר  1ומנשר הרבנים, ידיעות אחרונות,  פאסיב אגרסיב ? עמונה

 2016בנובמבר  13לקראת אזרחות משותפת )עם מייקל לויטס(, הארץ, 
 2016בנובמבר  11הטובים למשפט, מקור ראשון, 

  2016באוקטובר  27 נסרין חדאד חאג'־יחיא(אות קין, הארץ, )עם 

https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZeHlnMjBLNjRPMTg
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZMUwxY05ESUNxaVU
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZbFpwY3JxWVVPYlE
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZT0lmNEtTdmdfaFE
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-Zdm13em9PV0RSaTQ
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZT2lrZGdUcHJXQkE
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZNVhIekZmd1JvU1k
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZSnNtNWg2TUJOSEU
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZYmc0ZnBSZE44Vzg
https://drive.google.com/file/d/0B754AzFbJx-ZcDhzd2JtUWFZZ3M/view
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZWGdrWnJNRzMyU2c
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZS0hkVU8xdE12bDA
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZeFFubDVsTW9DMUU
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZR05ROXo1THNnT1E
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZeTd4TmRGUTJ2cE0
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZWW1xYkVUVUpJaWc
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZbFY3Y3cwdzFwRGc
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZQ0FNQUZpN0VRNkk
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZMHNGMjJjUFJubjg
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZNFJKZ2RkVkphZHc
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZdkRHdXFPUmpUTk0
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZVnd1TEttRzVFU3c
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZXzZMVzV5WWpON1k
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZM1hvU19UdDg2OTQ


 2016באוקטובר  1מי ברעש ומי במגפה ? ידיעות אחרונות, 
 2016באוקטובר  1שופטים בעמם, מקור ראשון, 

  
 2016בספטמבר  16אתגר חדש במדינת היהודים, מקור ראשון, 

  
 2016באוגוסט  18 שעה טובה,לא לכפות.  -התנאי לשילוב החרדים 

  
  2016בספטמבר  18היבדלו מתוך העדה הזאת, ידיעות אחרונות, 

  
  2016באוגוסט  30המרכז החדש, ידיעות אחרונות, 

  
  2016באוגוסט  14אחים למסע משותף, ידיעות אחרונות, 

  
 2016ט באוגוס 12המדינה כמיילדת נבונה ועדינה, מקור ראשון, 

  
 2016באוגוסט  10השמיכה נפרמת, ידיעות אחרונות, 

  
 2016ביולי  8מלחמת הסמלים, מקור ראשון, 

  
 2016ביוני  29"אצבע משולשת" לפוליטיקה, ידיעות אחרונות, 

  
  2016במאי  31שיעור בשיח, הארץ, )עם אבי שגיא( 

  
 תגובה למגיבים על "הלכה ציונית", מקור ראשון

  
 ( 2016במאי  27-במאי וה 20במאי,  13שלושת החלקים )מקור ראשון,  -הלכה ציונית 

  
  2016במאי  17על מדים וערכים, הארץ, )עם אבי שגיא( 

  
 2016במאי  8אקדמי, ידיעות אחרונות,  אואט-נוק

  
 2016במאי  11מקור ראשון,  שיא במדד האושר, 

  
 2016במאי  8עות אחרונות, די להדרת נשים, ידי

  
 2016באפריל  24בין נס להתנסות, ידיעות אחרונות, 

  
 2016באפריל  10 עות אחרונת, האיום הסכנאי האמיתי, ידי

  
 2016במרץ  30שלושה שברי עומק, ידיעות אחרונות, 

  
 2016במרץ  15ידיעות אחרונות,  הטהרה שלי והטומאה שלך,

  
 2016במרץ  1השופט החרדי הראשון, עוד צעד במהפכה, מקור ראשון ,

  
  2016בפברואר  4, (הארץ )עם סלי מרידוראפליה נגד הציונים, 

  
 2016בינואר  25למי שייכת מגה? ידיעות אחרונות, 

  
  2015בנובמבר  26כנסת בורחת מאחריות, ידיעות אחרונות, 

  
  30.10.15משפט עברי בדרכי נועם, מקור ראשון )עם בני פורת(, 

https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZWFpRMDlJOENDWGc
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZSlpEdzE0RVUtdzA
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZbzlGQ055bTBYM0U
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZU3ZYYUlsTWEwSTA
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-Za3ZpbGFaZnJlVGc
https://drive.google.com/file/d/0B754AzFbJx-ZRzNCUWVRZ1BVT1k/view
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZbWZtMnlVZ3BfZ1U
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZMFRTQjU0LWxsdlE
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZalU2QjA4aEwwRGs
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZaW1uaC0zRTVVdzg
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZTVFXbFI2RmFqREU
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZbWQ4dk02UjZIdlE
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZOFJfRGN1bW1YRnM
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZOFJfRGN1bW1YRnM
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZTWx3R2NZSkFFOEk
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZTWx3R2NZSkFFOEk
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZVUhWMG1ZUmZzbjQ
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZaEtKd1R3UGIwVmM
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZWVdsSEhPUGUybkE
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZbkZMb2JZRFJyRE0
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZQ2RjSWdwMnF0NU0
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZQVI4RUdCeG8zWEU
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZT0hvakVabXdUU0E
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZcmF0cFZjNUZLaGs
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZemlyV3dGMzFpUjg
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZRTlUd25YbWNXM00
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZRTlUd25YbWNXM00
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZcmVodDRha28xejQ
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZV0E1Z1NMYm01UUk
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZY1lneG5aM3lDeGM


  
 30.10.15רצח רבין ואחריות דתית, הארץ, 

  
 21.10.15מאזור המחלוקת לאזור השותפות, ידיעות אחרונות, 

  
 (28-24,)2015גיור: הדור הבא, עורך הדין, אוקטובר 

  
 18.9.15להתפלל עם העבריינים, מקור ראשון, 

  
 13.9.15תשובה בנוסח ישראלי, הארץ, 

  
 10.8.15חנוך דגן(, מקור ראשון רפואה למכה )עם 

  
 24.7.15הסרת הקטרקט המוסרי, הארץ, 

  
 10.7.15הארץ,  עשור להתנתקות: סיפור של עיוורון,

  
 (15-14, )2015גזענות וחופש הביטוי, בר שיח, יוני 

  
  12.5.15כנס, ידיעות אחרונות, אג'נדה לשר החינוך הנ –שיעורי בית 

  
 14.4.15נחשים וחבלים, ידיעות אחרונות, 

  
 17.2.15הבחירות, ידיעות אחרונות, דת ומדינה ערב  –הפיל שבחדר 

  
 2.1.15מגזר בדרך להנהגה, מקור ראשון, 

  
 2015הנשיא אשר גרוניס(, עורך הדין, ינואר אילו נשמעה דעתו )עם פרישת 

  
 2015אביב, עורך הדין, ינואר -יש שופטים בסיטי של תל

  
 14.11.14הבית: בין השתוקקות למימוש, מקור ראשון, הר 

  
 4.11.14יום הדמוקרטיה, ידיעות אחרונות, 

  
 29.10.14ובע? הארץ, יועץ או ת

  
 22.10.14המשפט הישראלי והמשפט היהודי: חלום האחד אינו בהכרח סיוט האחר, ליברל, 

  
 20.10.14בין הרב לשדה הקרב, ידיעות אחרונות, 

  
 8.8.14להתמודד עם אתגר הריבונות, "בשבע", 

  
   7.8.14אמפתיה, ידיעות אחרונות, צו שמונה ל

  
  11.7.14אחדות ולא אחידות,מקור ראשון, 

  
  4.7.14ון דואגים לדור הבא, מקור ראש

  
 16.5.14שההיסטוריה לא תחזור, מקור ראשון, 

  
 10.4.14האחר הוא אני, ידיעות אחרונות, 

https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZZHMtVmtyMkE0UGs
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZbldMZ0lSeENPeTg
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZUmdWbW81aGFNTEE
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZMTc5b0Qxakc1RlU
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZdGxtQ0o0bTlsM0k
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZSURhNHQzY2VUdFU
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZdWtQcGpuV0JIczQ
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZbUZmdWhMbld4MlU
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZVWNZeERPWkhTSFk
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZYk1fOGtNWXJYV1E
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZWll0VkVvSHB4U1E
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZMkdIdnBjYkNoakk
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZZW5RRTZyN0hYcU0
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZcVpSZi1qcWZacjg
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZNTJEQklxSlg3dVE
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZbGhNem1PbUdOM2s
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZeVBxOHF1VktWQXc
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-Zc1hYSjZUYkxpd0k
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZWjNkWG9XMkdZWDQ
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZT1cwV3hiWnliVUU
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZTVNhYVVvbmxXRXM
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZNHVhWkwtVXJyU00
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZOXpncF9jc0MxMFU
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZQnlhTU02SzBrNXM
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZTlVzWk0yR0xuejg
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZajNQRHRXNURSTDg


  
 2.3.14להסיר את המסכה, ידיעות אחרונות 

  
 13.2.14מעשה בלעם בכנסת, ידיעות אחרונות 

  
 2014ינואר  אין לאום ישראלי, עורך הדין, 

  
 28.11.13הכצעקתה? , בשבע, 

  
 22.11.13סיכוי אפסי, סיכון עצום, מקור ראשון, 

  
 30.10.13חוק ניוטון והחרדים החדשים, ידיעות אחרונות, 

  
 4.9.13בין הזמן האישי והלאומי, מקור ראשון, 

  
  16.8.13הרוביקון השלישי, עם חיים זיכרמן, הארץ, 

  
 26.7.13דודי חמק עבר/בחירות לרבנות הראשית, מקור ראשון, 

  
 18.7.13פוליטיקה חדשה במבחן, ידיעות אחרונות, 

  
 2013משאל עם: זאב בעור כבש, עורך הדין, יוני 

  
 6.6.2013שמן למדורת הקנאים, ידיעות אחרונות 

  
 9.5.2013בית לחם, חלם וסדום, ידיעות אחרונות, 

  
 17.4.2013האחריות לתיקון עולם, ידיעות אחרונות, 

  
 8.3.13קרב שאסור לנצח בו, הארץ, 

  
 21.2.13ברית של מתונים, ידיעות אחרונות, 

  
 28.1.13קואליציה של תקווה, ידיעות אחרונות, 

  
 2013אקטיביזם שיפוטי חברתי, עורך הדין, ינואר 

  
 17.1.13האם יש לקבוע חובת הצבעה בבחירות? ,בשבע 

  
 24.12.12השאלה האמיתית, ידיעות אחרונות, 

  
 25.10.12על צניעות וציונות, ידיעות אחרונות,  –טעם של חרד"ל 

    
 2012רדים, עורך הדין, אוקטובר על גיוס ח -משילות -משל לאי

  
 17.8.12שבירת הכלים הדמוקרטיים )עם אבי שגיא(, מקור ראשון, 

  
 10.8.12על הר הבית, מקור ראשון, . -ותיי בית חלומ

  
 7.8.2012, הארץ, 2012המשפיע בחינוך  –על הרב יוסף שלום אלישיב 

  
 24.7.2012שיעור באזרחות, ידיעות אחרונות, 

https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZQXhicWV1YzhIcU0
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZMnZhNk0tTlc3TFk
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZTGN5N1kyX25SYjg
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZdU85aXcybER3X3M
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZWlZsUDYtUDVaOE0
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZZmhocUt5X2Y0d0E
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZWXRtYVJsQklHMXM
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZRUJfZ2hLQXNXa3M
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZbEdtbjR6WDZ0YTA
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZNUdSbzRMeTRRQ0E
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZZEdFZ01VMFl0ckU
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZVTlvNFp5azVkdTg
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZRXFnajJ6UEt3dms
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZSktHWmh1eDViOEk
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZaVRtbEU5NVMyZUE
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZV09qdWIzdWJrMW8
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZVTZ4V09Fd0MzZDA
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZNWpQMHd4TWhyY1k
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZVW9HbUgzNkZyRzg
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZQzdMdndCWnM5M1E
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZalNvVDA1Q1ozY0k
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZeV9Za3J0MHY4c28
https://drive.google.com/open?id=0B754AzFbJx-ZVmlxbll3TDF0V1U


  
 12.7.12ראיון אצל ארי שביט על גיוס חרדים, הארץ, 

  
 24.4.12יום עצמאות של איזו מדינה? ידיעות אחרונות, 

  
 22.4.12הצעת חוק יסוד: דריסת המיעוטים, הארץ, 

  
 19.3.2012אחרונות, שלמה המלך ואיוון האיום )משפט דמאניוק(. ידיעות 

  
  4.3.2012הפינאלה של ביניש. הארץ. 

  
 24.2.2012ון, ביטול חוק טל: אקטיביזם שיפוטי בשיא.מקור ראש

  
 23.2.2012הטלטלה שאחרי )פסילת חוק טל(. ידיעות אחרונות. 

  
   2012ת(. עיתון לשכת עורכי הדין. ינואר חוצה ישראל )בג"ץ חוק האזרחו

  
 13.1.2012להתרחק משיח השנאה, מקור ראשון. 

  
 13.1.2012המינויים לבית המשפט העליון. בשבע. 

  
  10.1.2012בין הדרה לשליטה. ידיעות אחרונות. 

 10.11.2011רעידת אדמה חוקתית.ידיעות אחרונות. 
  

 21.10.2011על פדיון שבויים בישראל. מקור ראשון.  –מחלת החמלה 
  

 27.9.2011סיכום שנה דמוקרטי. ידיעות אחרונות.  –ההחמצה של הכנסת 
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The Influence of the Israeli Democracy on the Halakha 5 Daimon (Annuario di diritto comparator delle 
religioni, Bologna, 2005). (Italian) 
  
Between Judge and Judging: on A. Barak`s book 'Judge in a Democratic Society' 9 Mishpat U'Mimshal 
189 (2005). (Hebrew) 
  
Stockholders` Economy or Constituencies` Economy: Comparative Corporate Law 19 Hamishpat 213 
(2004). (Hebrew) 
  
The (Economic) Case Against Identifying Corporate Goal with Shareholders Interests 1 L. & Bus. 105 
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Corporate Takeovers through Public Markets in Corporate Takeovers through Public Markets 225 (Kluwer 
Law International, P. J. Kozyris ed., 1996). (English) 
  
Private Acquisition of Corporate Control 23 Mishpatim 163 (1994). 
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