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 פרופסור חבר דרגה :

 : משפטים פקולטה

 

 שלום, 

 

אני מתכבד להגיש את מועמדותי לסנט כנציג הפקולטה למשפטים בדרגת 

 פרופסור חבר. 

מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת  (S.J.D)אני בעל תואר דוקטור במשפטים 

 . (Harvard Law School)הרווארד 

תחומי המחקר העיקריים שלי עוסקים במקרקעין, משפט וחברה, היסטוריה של 

המשפט וגיאוגרפיה של המשפט. בין פרסומי גם הספרים הבאים שכתבתי או 

 ערכתי עם שותפים: 

in the Emptied Lands: A Legal Geography of Bedouin Rights 

, 2018.)(Stanford University Press  Negev,  

Stanford ( he Expanding Spaces of Law: A Timely Legal GeographyT

)2014, University Press 

.The History of Law in A Multi-Cultural Society: Israel 1917-1967 

(Ashgate, 2002) 

שימשתי כפרופסור אורח בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת מישיגן וגם 

כעמית מחקר ע"ש גרוטיוס בתחום המשפט הבינלאומי כן כפרופסור אורח 

 במכון פרנקל ללימודים יהודיים באוניברסיטת מישיגן. 

שימשתי כחבר בוועדות של . כיהנתי כנשיא האגודה הישראלית למשפט וחברה

ל וכן עבור כתבי עת רבים "ואני שופט עבור קרנות אקדמיות בישראל ובחו ISFה 

 .בעברית ובאנגלית

שימשתי כעורך כתב העת "משפט וממשל" ועורך מייסד של כתב העת "דין 

 ודברים." 

 וכן במענקים נוספים.  GIFושל  ISFזכיתי מספר פעמים במענקים של ה 

ר כחבר בסנט, בועדות החוקה והספריה שלה, בחבר הנאמנים, שימשתי בעב

ובועדות לבחירת רקטור ונשיא. בנוסף אני שימשתי בתפקידים שונים בפקולטה 

למשפטים ובאוניברסיטה, לרבות חבר בוועדות לבחירת דיקן, מועצת רשות 

המחקר, ועדת פרסי קק"ל, הועד של המרכז היהודי ערבי ועוד. אני מכהן כעת 

ונה על משמעת הסטודנטים באוניברסיטה. כמו כן, אני משמש כחבר ועד כממ

 הסגל האקדמי הבכיר. 

ואני מכהן ( 2003-ב) הייתי שותף להקמת האגודה הישראלית לצדק חלוקתי

כנשיאה בהתנדבות. כמו כן כיהנתי בחבר בועד המנהל של עמותת ידידי קרן 

 פולברייט בישראל. 

חברתית ואני מעונין לתרום לאוניברסיטה  אני מאמין במעורבות ואחריות

 באמצעות פעילותי כחבר בסנט האוניברסיטה. 

 akedar@univ.haifa.ac.il אשמח לענות על כל שאלה במייל 
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