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 ב. השכלה גבוהה

שם המוסד להשכלה 

 גבוהה

תאריך קבלת  התואר  המקצוע

 התואר

 מדריך

  3/1991 ( )בהצטיינות(.LL.Bבוגר ) משפטים אביב-אוניברסיטת תל

 –בוגר )חוג לאחר תואר  כלכלה אביב-אוניברסיטת תל

B.A.)בהצטיינות( ) 

3/1991  

(, התמחות .M.Aמוסמך ) כלכלה אביב-אוניברסיטת תל

 עסקים )בהצטיינות(-במינהל

 אלכס צוקרמן 12/1991

Harvard University 

Law School  

 לואיס קפלו 6/1996 (.LL.Mמוסמך ) משפטים

האוניברסיטה העברית 

 בירושלים

 (.Ph.Dדוקטור ) כלכלה

 

 יורם מישר  9/1999

 ואוריאל פרוקצ'יה

 

 באוניברסיטה העבריתג. מינויים אקדמיים 

 כהן. .שם השופט חיים ה-מופקד הקתדרה לזכויות האדם על – 2014

 פרופסור מן המניין, הפקולטה למשפטים. – 2012

 .Lawrence D. Bieleשם -מופקד הקתדרה על – 2008

 פרופסור חבר )עם קביעות(, הפקולטה למשפטים. – 2007

 .Joseph H. and Belle R. Braunמופקד הדוכן על שם  – 2003

 מרצה בכיר, הפקולטה למשפטים. – 2003

 החוץ, הפקולטה למשפטים.-מורה מן – 2000-2002

 מורה עוזר, המחלקה לכלכלה. – 1994-1995

 ד. תפקידים באוניברסיטה העברית

 ואילך: רקטור האוניברסיטה העברית 2017

 האוניברסיטה העבריתתרבותיות והמגוון, -: מנהל אקדמי, המרכז לחקר הרב2017–2016

 : מנהל אקדמי משותף, המרכז לחקר סוף החיים2017–2016

 : הממונה על התביעה )סגל(2017–2015

 האוניברסיטה העברית לשכת הרקטור, : ראש מערך בקרת איכות אקדמית,2017–2013

 מינויים, הפקולטה למשפטיםהראש ועדת -: יושב2015-2013
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 , הפקולטה למשפטים.גל-ע"ש פריד התכנית לצדק מעברי, משותף מנהל אקדמי :2017–2013

 ראש הוועדה האקדמית, המרכז לחינוך משפטי קליני, הפקולטה למשפטים.-: יושב2017–2013

 : דיקן הפקולטה למשפטים.2012–2009

 : סגן דיקן לעניינים אקדמיים, הפקולטה למשפטים.2009–2007

 יברסיטה העברית.: חבר בוועדת הסיוע המרכזית, האונ2012–2009

 : חבר מליאת הרשות לתלמידי מחקר במדעים העיוניים.2009–2008

 : ראש התכנית ללימודי מוסמך וללימודי דוקטור, הפקולטה למשפטים.2009–2008

 .Israel Law Reviewמשותף, -: עורך2007–2003

 הפקולטה למשפטים. : אחראי על המפגשים המדעיים,2006–2003

 מחקרדות אחרים להשכלה גבוהה ובמוסדות ה. שירות במוס

 .University of California at Berkeley School of Law: פרופסור אורח, 2013–2012

 The European Commission forואילך: חבר )ממלא מקום(, ועדת ונציה של מועצת אירופה  2012

Democracy through Law (Venice Commission), the Council of Europe 

advisory body on constitutional matters 

 : מכון ון ליר, חבר בקבוצת מחקר בנושא חקיקה להסדרת הפרטה2012–2011

 .Columbia University School of Law, New-York: פרופסור אורח, 2007–2006

 , פיזה, איטליה. Scuola Superiore Sant'Anna: מרצה אורח 5/2004

 הספר למשפטים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.-מרצה בכיר, בית: 2003–1997

 אביב.-החוץ, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-מן-: מורה2001–1998

  ופרסים ו. עיסוקים מקצועיים נוספים

 ואילך: חבר הוועד המנהל של האגודה לזכויות האזרח 2017

 סטנדרטים בדיני זכויות אדם"מענק מחקר של הקרן הלאומית למדע, "כללים ו :2017

 , האוניברסיטה העבריתפרס השופט שניאור זלמן חשין למצוינות במשפט :2017

 פרס "אביר איכות השלטון", התנועה לאיכות השלטון בישראל :2015

 מענק מחקר של הקרן הלאומית למדע, "דיני זכויות האדם בישראל" :2015

 המשפט, אוניברסיטת חיפהפרס פתאל לחוקר מצטיין בתחום  :2014

 בהסכמה, המכון הישראלי לדמוקרטיה: יועץ, פרויקט חוקה 2005–2004

 ראל: מזכיר העמותה למשפט ציבורי ביש2006–2003

 פרס אלמה ואליס בירק  :2004

 , משרד ד"ר י. וינרוט ושות'דין-: עורך1994–1992

 הדין בישראל-ילך: חבר לשכת עורכיוא 1992

 , משרד ד"ר י. וינרוט ושות'מתמחה: 1992–1991

 



 3 

 ז. הנחיית תלמידים לתארים מתקדמים

 עבודת גמר לתואר מוסמך במשפטים:

 (2008 -)העבודה אושרה ב בישראל . אפרת רוזן, ביקורת שיפוטית ועיצובו של הליך החקיקה1

 (2009 -ינוכית? )העבודה אושרה באיוב, האם יש למיעוט הערבי זכות לאוטונומיה ח-. סמאח אלחטיב2

 (.2012 -. מורן נגיד, שלטון מקומי ושלטון עצמי )העבודה אושרה ב3

 (2015 -)העבודה אושרה ב הטלת חובה על המדינה להנהיג מדיניות של העדפה מתקנת. יצחק דסה, 4

 בחינת ההשלכות המעשיות והנורמטיביות של תופעת "ההתפקדות האסטרטגית". דרור מיטלמן, 5

 הבדלים בתנאי ההגירה לישראל בין מבקשי מקלט לפלסטינים תושבי הגדה המערבית . מוריה אייכנשטיין,6

 (2017 -)העבודה אושרה ב זכויות חולי האלצהיימר. נסרין מנסור, 7

 דוקטורט במשפטים:

 ,Legitimate and Illegitimate Criteria for Regulating Immigration: Europe, Israelליאב אורגד,  .1

and the United States  (2011 -)העבודה אושרה ב 

 -אהוד גוטל( )העבודה אושרה ב משותף-הערכה מחדש )מנחה –יועד הלברסברג, ריבוי ניזוקים )ומזיקים(  .2

2012) 

 (2013 -דוד אנוך( )העבודה אושרה ב משותף-שחר, הזכות לחינוך ציבורי )מנחה-תמר הראל בן .3

הביטחון הכללי: סוגיית החקירות כמקרה מבחן )העבודה משה בכר, ההסדרה החוקית של פעילות שירות  .4

 (2013 -אושרה ב

 (2014 -משותף מיכאיל קרייני( )העבודה אושרה ב-יעל עפרון, החינוך המשפטי )מנחה .5

 (2015 -)העבודה אושרה ב, הזכות להורות טלי מרקוס .6

 (2015 -זכויות חוקתיות )העבודה אושרה ברונן פוליאק, פיצוי בגין פגיעה כדין ב .7

 ליונות שיפוטית שי לוי, ע .8

 (2017 -ב אושרה)העבודה  חושפי שחיתויותאליעד שרגא, המאבק בשחיתות הציבורית באמצעות הגנה על  .9

 (2016 -)העבודה אושרה ב תמר גדרון( פתמשותבעז סגל, אחריות בנזיקין של רשויות שלטוניות )מנחה  .10

 (Paul Kahn משותף-)מנחה The Rule of Law and the Foundation Valuesחסן ג'בארין,  .11

 יובל שני( משותף-ים )מנחהלאומי-ולימור יהודה, על מקומו של השוויון ביישוב סכסוכים אתנ .12

 תקפותן של חזקות משפטיות בחקיקת רווחהרימר, -יעל כהן .13

 וונש, חופש הביטוי בקמפוסים של מוסדות אקדמיים-מיכל קוטלר .14

משותף: בני -)מנחה שלטונית: בין הביזור ההלכתי לצנטרליזם המשפטיפסיקת הלכה כהחלטה חגי שלזינגר,  .15

 פורת(

 נתן פרלמן, חופש ביטוי וקניין רוחני קולקטיבי: ביזוי דגל כמקרה מבחן .16
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  פרופ' ברק מדינה

 רשימת פרסומים 

 א. ספרים

 (2016 מכון סאקר למחקרי חקיקה והוצאת נבו,) ישראלדיני זכויות האדם בברק מדינה  .1

2. Eyal Zamir and Barak Medina, LAW, MORALITY, AND ECONOMICS (Oxford University 

Press, 2010) 

 (2005 הוצאת שוקן,) המשפט החוקתי של מדינת ישראל: עקרונות יסודאמנון רובינשטיין וברק מדינה  .3

)הוצאת  ואזרחותהמשפט החוקתי של מדינת ישראל: רשויות השלטון אמנון רובינשטיין וברק מדינה  .4

 (2005שוקן, 

  (2000) דיני השכלה גבוההוברק מדינה זהב -רענן הר .5

  (2000) פי הדין בישראל-ההגנה על הלווה על –דיני הלוואות אברהם וינרוט וברק מדינה  .6

)מהדורה חמישית מאת אמנון רובינשטיין  המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראלאמנון רובינשטיין  .7

 .(1996, וברק מדינה

 ב. ספרים בעריכה

8. Barak Medina, Christian Walter, Lothar Scholz, and Heinz Bernd Wabnitz, 

INTRODUCTION TO THE LAW OF ISRAEL (Beck-Nomos (German), Hart (English), 

forthcoming) 

)מכון סאקר למחקרי חקיקה, האוניברסיטה  ספר אביגדור לבונטין ע ויסמן, ברק מדינה וסיליה פסברגיהוש .9

 (2013העברית בירושלים, 

)מכון  ספר אהרן ברק: עיונים בעשייתו השיפוטית של אהרן ברק איל זמיר, ברק מדינה וסיליה פסברג .10

 (2009סאקר למחקרי חקיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

 ג. מאמרים בספרים

1. Eyal Zamir and Barak Medina, Deontological Morality and Economic Analysis of 

Law, OXFORD HANDBOOK OF ETHICS AND ECONOMICS (Mark White Ed., forthcoming) 

פסק הדין בעניין חוק החנינה למֵפרי חוק על : , קרעים ובקשת איחוי'עם'על ברק מדינה ואילן סבן " .2

)ראיף זריק  375משפט חברה ותרבות  –משפט, מיעוט וסכסוך לאומי " רקע התנגדותם לתכנית ההתנתקות

 (2017ואילן סבן עורכים, 

-ספר טובה שטרסברגברק מדינה "שוויון ואיסור הפליה: היקפה של החובה 'לנטרל את השונּות' "  .3

 (2017 )אבנר כהן ואהרן ברק עורכים, 203 כהן

זכויות הקהילה יותם זעירא וברק מדינה "לא שווים לבד: נטייה מינית, זהות מגדרית והזכות לשוויון"  .4

 (2016)אלון הראל ואח' עורכים,  159הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית 

ספר אדמונד " המשפט העליון-הזכות לקיום בכבוד: הערכה ביקורתית של פסיקת ביתברק מדינה " .5

 (2017)אוהד גורדון ואח' עורכים,  247–197 לוי

6. Barak Medina, The Role of the Legislature, in Determining Legitimate Responses to 

Security Threats: The Case of Israel, in ISRAELI CONSTITUTIONAL LAW IN THE MAKING 

445–460 (Aharon Barak, Daphne Barak-Erez, & Gidon Sapir eds., Oxford: Hart 

Publishing, 2013) 

7. Barak Medina, Legislating Responses to Security Threats: The Requirement of 

Legislative Authority to Take Anti-Terrorist Measures, in CONSTITUTIONAL 
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INTERPRETATION (Fort Fu-Te Liao ed., Justitutum Jurisprudentiae of Academia Sinica, 

Taiwan, 2013) 

)אוריאל פרוקצ'יה  636–565 הגישה הכלכלית למשפטברק מדינה "ניתוח כלכלי של משפט ציבורי"  .8

 (2012עורך, מכון סאקר למחקרי חקיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

" : עקרונות יסודלאומיות-חלוקת סמכויות בהליך התקשרות המדינה באמנות ביןברק מדינה ויובל שני " .9

  (2009)מ' הירש עורך,  30–5 הסמכות לכרות אמנות במדינת ישראל: ניתוח ביקורתי והצעה לרפורמה

10. Barak Medina, Does the Establishment of Religion Justify Regulating Religious 

Activities?The Israeli Experience in RELIGION IN THE PUBLIC SPHERE: A COMPARATIVE 

ANALYSIS OF GERMAN, ISRAELI, AMERICAN AND INTERNATIONAL LAW 299-332 (Winfried 

Brugger and Michael Karayanni eds., Heidlenerg, Max Planc Press, 2007) [also published 

in 39(2) ISRAEL LAW REVIEW 127–157 (2006)]; reprinted in RELIGIOUS FREEDOM AND 

NEUTRALITY (N. Sudarshan ed., Amicus Books, 2008) 

11. Barak Medina, Efficient Breach and Adjustment: The Choice of Remedy for Breach 

of Contract as a Choice of a Contract-Modification Theory in COMPARATIVE REMEDIES 

FOR BREACH OF CONTRACT 51–72 (Nili Cohen and Ewan McKendrick eds., 2005, 

Oxford: Hart Publishing)  

'חוקה כלכלית', הפרטה ומימון ציבורי: מתווה להגבלת חופש הפעולה בקביעת מדיניות  "ברק מדינה  .12

מכון סאקר  )א' בנדור וי' דותן עורכים, 670–583 ספר יצחק זמיר על משפט, חברה ופוליטיקה "כלכלית

 (.2005 רי חקיקה,למחק

 חובתה של המדינה לספק צרכים בסיסיים: מ'שיח של זכויות' ל'תיאוריה של מימון ציבורי'"ברק מדינה  .13

)י' רבין וי' שני עורכים, הוצאת רמות  194–131 זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל "

 (. 2004אביב, -אוניברסיטת תל

 (.2004)ד' פרידמן עורך,  472–411 צורת החוזה –דיני חוזים  "סיכול חוזה"ברק מדינה  .14

 ד. מאמרים בכתבי עת אקדמיים

15. Barak Medina, The Unintended Consequences of Prohibiting Advocacy of Hatred 

and Regulating Campaign-Finance: The Weakening Status of Freedom of Speech in 

Israel, 16 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW 771 (forthcoming) 

16. Barak Medina, Domestic Human-Rights Adjudication in the Shadow of 

International Law: The Status of Human Rights Conventions in Israel, 50 ISRAEL LAW 

REVIEW 331 (2017) 

 משפטים" מחדש של מהותם של איזון אנכי ואופקי-בין זכויות: אפיון 'התנגשותברק מדינה והגר שגב "' .17

 (2017) 535מו 

יסוד: כבוד האדם -בחוק 'מוסדי'עיגון חוקתי של נורמות של משפט ציבורי ברק מדינה ועשור ויצמן " .18

 (2018) 595מ  עיוני משפט" הערכה ביקורתית –וחירותו 

מעשי " משותפת: על חופש הביטוי של שרי הממשלה עמדת מיעוט ואחריותברק מדינה ואוריה בארי " .19

 (2016) משפט

המשפט העליון: כבוד האדם, האינטרס הציבורי -הזכות החוקתית לשוויון בפסיקת בית" ברק מדינה .20

  (2016) 146-63יז  משפט וממשל" וצדק חלוקתי

עבודה חברה " הגנה משפטית על הזכות לקיום אנושי בכבוד: הזכות החוקתית ומעבר להברק מדינה " .21

 (2015) 262-227יד  ומשפט

ספרם של אמנון רובינשטיין ויצחק בעקבות בין אתיקה לבין משפט:  –החופש האקדמי ברק מדינה " .22

 (2015) 559נג  הפרקליט" סדקים באקדמיהפשה 
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23.  Eyal Zamir, Barak Medina, and Uzi Segal, Who Benefits from the Uniformity of  

Contingent Fee Rates? 11 REVIEW OF LAW AND ECONOMICS 357–388 (2014) 

24. Barak Medina, Judicial Supremacy and Delayed Judicial Review, Comment to 

Sandberg, 11 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW 771 (2013) 

25. Barak Medina, Foundational Originalism, 5 JERUSALEM REVIEW OF LEGAL 

STUDIES 1–16 (2013) 

26. Barak Medina, Shlomo Naeh, and Uzi Segal, Ranking Ranking Rules, 10 REVIEW 

OF LAW AND ECONOMICS 73–96 (2013) 

תגובה ליואב דותן ולגדעון  –הכלל החוקתי בדבר החובה לקבוע 'הסדרים ראשוניים' בחוק ברק מדינה " .27

 (2012) 479-449מב  משפטים" ספיר

 (2012) 316-281טו  משפט ועסקים"  על 'פגיעה' בזכות חוקתית ועל 'תכלית ראויה'ברק מדינה " .28

29. Eyal Zamir and Barak Medina, Law, Economics, and Morality: Response to 

Critiques, 3 JERUSALEM REVIEW OF LEGAL STUDIES 91–106 (2012). 

30. Barak Medina, Constitutional Limits to Privatization: The Israeli Supreme Court 

Decision to Invalidate Prison Privatization, 8 INTERNATIONAL JOURNAL OF 

CONSTITUTIONAL LAW 690–713 (2010). 

בין מחאה למטרד מאיים: הפגנה ליד ביתם של אנשי ציבור )בעקבות הצעת ברק מדינה ודרור וגשל " .31

 (2010) 254-197ג  חוקים" (2009-הפגנות(, התשס"ט ( )רישוי26)מס'  שטרההמ פקודת לתיקון חוק

זכויות האדם ונטילת סיכונים: על דמוקרטיה, 'תיוג אתני' ומבחני פסקת ההגבלה ברק מדינה ואילן סבן " .32

 (.2009) 113-47לט  משפטים" דין חוק האזרחות והכניסה לישראל(-)בעקבות פסק

33. Ofer Grosskopf and Barak Medina, Remedies for Wrong Preliminary Injunctions: 

The Case for Disgorgement of Profits, 32 SEATTLE UNIVERSITY LAW REVIEW 903-941 

(2009)  

34. Eyal Zamir and Barak Medina, Law, Morality, and Economics: Integrating Moral 

Constraints with Economic Analysis of Law, 96 CALIFORNIA LAW REVIEW 323-391 (2008)  

כנסת לתמוך בהתנגדות לכיבוש -'להרחיב את המרווח?' על היקף זכותו של חברברק מדינה ואילן סבן "  .35

 (2007)  251-219לז משפטים", בשארה נ' היועץ המשפטי לממשלה( 11225/03)בעקבות בג"ץ 

 347-287 לז משפטים" שירותים ציבוריים חוקיות ההפרטה של אספקתיואב דותן וברק מדינה " .36

(2007 ) 

ארבעה מיתוסים על ביקורת שיפוטית )בתגובה על מאמרי הביקורת של רוברט בורק ברק מדינה " .37

 (2007) 426-399ג  דין ודברים" וריצ'רד פוזנר על האקטיביזם השיפוטי של אהרן ברק(

38. Ofer Grosskopf and Barak Medina, Regulating Contract Formation: Pre-

Contractual Reliance, Sunk Costs, and Market Structure, 39 CONNECTICUT LAW REVIEW 

1977–2032 (2007) 

39. Ofer Grosskopf and Barak Medina, Drennan Revisited: Rationalizing Implied 

Irrevocability of Price Offers, 3 REVIEW OF LAW AND ECONOMICS 231–261 (2007) 

40. Ehud Guttel and Barak Medina, Less Crime, More (Vulnerable) Victims: The 

Distributional Effects of Criminal Sanctions, 3 REVIEW OF LAW AND ECONOMICS 407–435 

(2007) 

41. Ofer Grosskopf and Barak Medina, A Revised Economic Theory of Disclosure 

Duties and Break-Up Fees in Contract Law, 13 STANFORD JOURNAL OF LAW, BUSINESS 

& FINANCE 148–187 (2007) 



 7 

42. Barak Medina, Four Myths of Judicial Review:A Response to Richard Posner 

Criticism of Aharon Baraks Judicial Activism, 49 HARVARD INTERNATIONAL LAW 

JOURNAL ONLINE 1 (2007) 

ברק מדינה "ארבעים שנה להלכת ירדור: שלטון החוק, משפט הטבע וגבולות השיח הלגיטימי במדינה  .43

  (2006) 383-327כב  מחקרי משפטיהודית ודמוקרטית" 

הקדמה"  –ישראל גלעד, איל זמיר וברק מדינה "הערכה ביקורתית של הצעת חוק דיני ממונות  .44

 (2006) 198-183לו  משפטים

", אזרחי הפרק בדבר סיכול חוזה בהצעה לחוק דיני ממונות: פוליטיקה ומשפט בניסוח קודברק מדינה " .45

 (2006) 497-453לו  משפטים

עלי " מכרזיםספרו של עומר דקל  –ני מכרזים בישראל החיפוש אחר תיאוריה של דיברק מדינה " .46

 (.2005) 371-359ד משפט 

47. Barak Medina, Roundtable: Israeli Constitutionalism 6 THE YALE ISRAEL JOURNAL 

27-45 (2005) 

 (2003) 549-509ו  משפט וממשל" גבולות סמכותה של הכנסת לקבוע הוראות שריוןברק מדינה " .48

 70-37ג עלי משפט  "איסור הפליה במשפט הפרטי מנקודת ראות של תיאוריה כלכלית" ברק מדינה .49

(2003) 

 (2003) 356-291 חהמשפט אמנון רובינשטיין וברק מדינה "החוקה של מדינת ישראל"  .50

ירידת הפורמליזם ועליית הגישור: יישוב סכסוכים בהסכמה כפתרון 'משפטי' של ברק מדינה " .51

 (2003) 45-31 1 נקודת מפגש" מחלוקות

52. Barak Medina, Augmenting the Value of Ownership by Protecting it only Partially: 

The 'Market-Overt' Rule Revisited, 19 JOURNAL OF LAW, ECONOMICS, AND ORGANIZATION 

343–372 (2003) 

53. Barak Medina, Political Disobedience in the IDF: The Scope of the Legal Right of 

Soldiers to be Excused from Taking Part in Military Activities in the Occupied 

Territories36(3) ISRAEL LAW REVIEW 73-110 (2003) 

על הספר 'ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: מתחים  בדרך לאמנה חברתית חדשה?ברק מדינה " .54

 (;2001) 377-369ו  המשפט, "וסיכויים' מאת פרופ' רות גביזון

לב במצבי תחרות מול הבעלים המקורי לשם עידוד השקעה -העדפת הקונה בתמורה ובתוםברק מדינה " .55

 ( 2000) 148-117ה  המשפט" בהשגת מידע

 543-513ל  משפטים" לב במשא ומתן בראי הגישה הכלכלית-החובה לנהוג בתוםברק מדינה " .56

(2000) 

תכליתם של דיני התרופות בגין הפרת חוזה"  –ברק מדינה "הכוונת התנהגות באמצעות דין מרשה  .57

 ( 2000) 744-685כב  עיוני משפט

 ( 1999) 293-255ד  המשפט" הכוונת התנהגות באמצעות עוולת הרשלנותברק מדינה " .58

 ( 1995) 621-605 כד משפטיםהאמנם הליך סרק?"  –ברק מדינה "תביעה לסעד הצהרתי  .59

 

 

http://law.huji.ac.il/upload/Medina_response_to_Posner1(1).pdf
http://law.huji.ac.il/upload/Medina_response_to_Posner1(1).pdf

