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מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים 

מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים אשר נחנך בשלהי תשס"ז מבטא את מחויבות הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן לקידום התארים 
המחקריים במשפטים מתוך כוונה להכין את בוגריו לעמדות מנהיגות בתחומי השפיטה, הממשל, הארגונים החברתיים, הכלכלה והפרקטיקה 

המשפטית.

המרכז מציע מגוון תכניות לימוד לתלמידי מחקר בשלוש מסגרות: לימודים לקראת תואר שני עם תזה; לימודי תואר שלישי; ומסלול ישיר לתואר שלישי, אשר מכשירים 
מומחים בשדות המשפט השונים. המרכז משמש כחממה לעילית המשפטית של ישראל ומהווה מוקד של יצירה מחקרית עשירה של סטודנטים שמרביתם מקדישים 
את כל זמנם למחקר. תוצרי המחקרים המבוצעים במרכז יניבו ספרים ומאמרים וירימו בכך תרומה חשובה לא רק לספרות המשפטית הישראלית והבינלאומית, 

אלא גם לחברה ולתרבות בישראל באופן כללי.  

בשונה מתכניות אחרות ללימודי משפט מתקדמים בישראל וממרבית התכניות בעולם, תכנית הלימודים של מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים גובשה במיוחד 
על-מנת להשיג מטרות אלה. היא כוללת אוסף עשיר של קורסים ייעודיים בעברית ובאנגלית הנלמדים בכיתות קטנות וכן סדנאות וסמינרים. תכנית לימודים זו נבנתה 
כדי לספק לתלמידי המרכז כלים לקידום המשימה המחקרית שלהם בסביבה העוברת הליכים מתמשכים של התמקצעות וגלובליזציה. כל אלה מועברים על ידי סגל 
ההוראה המוביל בישראל, כאשר הוא מתוגבר במספר משמעותי של פרופסורים נספחים ופרופסורים אורחים ממיטב האוניברסיטאות בעולם. הקבוצה המחקרית 
הצעירה והתוססת של המרכז נהנית ממלגות קיום )המותנות בהקדשת זמן מלא למחקר(, מסביבת עבודה תומכת הבאה לידי ביטוי בספריה ברמה בינלאומית ובחדרי 

עבודה ייעודיים באגף פרנסיס ומאיר-פרנס מינקוף, וכמובן מהנחיה ולימודים ברמה אקדמית בינלאומית על ידי מיטב החוקרים והמרצים.

כחלק ממסלול ההכשרה לדוקטורט, יכולים המעוניינים לבלות סמסטר מחקר באוניברסיטאות עילית כגון ייל והארוורד. השילוב של סמסטר כזה עם תכנית יעודית 
ועשירה, במסגרתה נחשפים תלמידי המרכז לעשרות מומחים ידועי שם למשפטים ממיטב בתי-הספר בעולם, הופך את התכנית שמציע המרכז לחלופה אטרקטיבית 

במיוחד ללימודים מתקדמים בחו"ל.

עמיתי מיתר הינה קבוצה נבחרת של תלמידי תואר שני ושלישי, מצטיינים, במרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים.
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קרן משפחת צבי ועפרה מיתר בע"מ

קרן משפחת צבי ועפרה מיתר תורמת לקשת רחבה של פרויקטים בתחום החינוך והתרבות בארץ ובחו"ל. 

תמיכתה של הקרן במרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים של הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל-אביב הינה המשך 
טבעי לפעילותה של הקרן, לאור הרקע המשפטי של מייסדה והמממן שלה, מר צבי מיתר. מר מיתר למד משפטים בפקולטה למשפטים 
של האוניברסיטה העברית בירושלים והקים משרד עורכי דין בשנת 1962. המשרד אשר הקים הפך ברבות השנים לאחד המשרדים 
הגדולים והמובילים בישראל בתחום המשפט התאגידי והמשפט העסקי-הבינלאומי. כיום מוכר המשרד בשמו מיתר ליקוורניק גבע & 
לשם ברנדווין ושות', הממוקם באזור הבורסה ברמת גן. על אף שמר מיתר עבר להתגורר בלונדון בשנת 2001, המשרד, כיום הרביעי בגודלו 

בישראל, עדיין נושא את שמו והוא משמש לו יועץ. 

במקביל לעיסוקו כעורך דין, בין השנים 1995-1983, כיהן מר צבי מיתר כיו"ר לשכת עורכי הדין בתל-אביב ובמשך 12 שנה היה חבר בוועדה למינוי שופטים בישראל.

קרן משפחת צבי ועפרה מיתר תומכת זה מספר שנים באופרה הישראלית ומנכ"ל הקרן, דפנה מיתר-נחמד, משמשת יו"ר אגודת ידידי האופרה בישראל. במסגרת 
זו הקרן תומכת במימון ה"אופרה סטודיו" להכשרת זמרי אופרה ישראלים צעירים ומצטיינים והפיכתם לעתודת זמרי האופרה בישראל, ב"אופרה בפארק": העלאת 
אופרות לציבור הרחב בפארק הירקון מידי קיץ, במימון כתיבת הליברית והלחן לאופרה "מסע אל תום האלף" מאת א.ב. יהושע ויוסף ברדנשווילי לרגל שנת ה-20 

לאופרה הישראלית ובפעילויות החינוך של האופרה לתלמידי תיכון.  

פרויקטים נוספים הנתמכים ע"י הקרן בישראל:

· בית ש"י עגנון בירושלים
· "נהר הירדן" כפר נופש לילדים חולים במחלות חשוכות מרפא, בגליל

· בית הספר לצילום "מוסררה" בירושלים
· קרן מלגות לסטודנטים למשפטים מהעדה האתיופית, אשר קמה ביוזמת משרד מיתר ליקוורניק גבע & לשם ברנדווין, לכבוד צבי מיתר עם פרישתו מהשותפות 

· מקהלת בת קול
· מלגות לסטודנטים מצטיינים באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל  

· תכנית "ארץ הצבי" בבית הספר לאמנויות בתל-אביב
· שימור והקלטה של יצירות מוסיקליות שהלחינו מלחינים יהודים במחנה טרזינשטדט וניספו בשואה

הקרן מנוהלת ע"י דפנה מיתר-נחמד ואביעד מיתר
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זיו בורר

הגנת הצידוק עקב ציות לפקודה במשפט המדינתי והבינלאומי

מנחה: פרופ' אייל בנבנישתי

תלמיד המסלול הישיר לדוקטורט. בוגר תואר ראשון במשפטים ובפסיכולוגיה מאוניברסיטת חיפה, ובוגר תואר שני )בהצטיינות( של 
הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. שירת בפרקליטות הצבאית: תחילה בביה"ס למשפט צבאי ולאחר מכן כיועמ"ש מרכז 
תעסוקת אזרחים עובדי צה"ל. כיום, משמש כעוזר הוראה ב"משפט עברי" )מרצה: ד"ר שי ווזנר( ו"במשפט בינלאומי" )מרצה: עו"ד פנינה 
שרביט-ברוך(. בעבר תרגל בקורסים במשפט ציבורי באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת חיפה. כמו כן, בעבר, שימש כאחד משני העורכים 

הראשיים של ה-I.D.F LAW REVIEW, וכחבר מערכת "משפט וממשל".

במחקרו עוסק זיו בהגנת הצידוק עקב ציות לפקודה בדין המדינתי והבינלאומי. המחקר מנסה להציע נקודת מבט חדשה בנושא זה, 
מתוך מטרה להפחית את חוסר הודאות המשפטי הקיים כיום בסוגיה. המחקר מנסה, תחילה, להראות שקיימים פגמים בהנחות היסוד 
התיאורטיות העומדות בבסיס השיח המשפטי הנוכחי בתחום, ובמיוחד, בהנחה הרווחת כיום, על פיה יש לקבוע בסוגיה משפטית זו כלל 
משפטי אחד, אשר יחול בכל המקרים בהם ניתנת פקודה בלתי חוקית. לאחר חשיפת הפגמים הקיימים בהנחות היסוד של השיח הקיים, 
מנסה המחקר להציע נקודת מבט חדשה- נקודת מבט של מודל יחסי principal-agent. באמצעות מודל זה, מנסה המחקר לבסס עמדה- 
על פיה, בקטגוריות שונות של מצבים בהם ניתנת פקודה בלתי חוקית, יש לקבוע היקף שונה של חובת ציות לפקודות, ועימה היקף שונה 

של הגנת צידוק עקב ציות לפקודה.
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אבינעם כהן

דמוקרטיה בהגירה: השתתפות מהגרים באסדרה של הגירה

מנחה: פרופ' גיא מונדלק

מחקרו של אבינעם בוחן אפשרויות להגברת ההשתתפות הדמוקרטית של מהגרים באסדרה )רגולציה( של הגירה. המחקר מתמקד במקרים 
מתהווים של אסדרה מבוזרת אשר אינה ממוקדת במדינה, ובוחן את יכולתם לאתגר את הגישה השלטת לאסדרה של הגירה, שהמדינה 
במרכזה. ביסודו מצויה השאלה, האם מהגרים יכולים להשתתף בקביעת הכללים המעצבים את חייהם, על רקע ההבנה שתהליכים חברתיים 
וכלכליים מערערים את ההנחות העומדות בבסיס הגישה המדינתית לאסדרה של הגירה. על סמך גישות דיוניות )deliberative( וניסיוניות 
לדמוקרטיה, נבדקים באופן ביקורתי אתרים של אסדרה וצורות של השתתפות החורגים מן הגישה המדינתית. הנחת המחקר היא כי צורות 
אסדרה שאינן ממוקדות במדינה מערערות על הגיונו של משטר ההגירה הקיים. בהתאם לכך, נבחנת יכולתה של אסדרה כזו לבסס הגיון 

חלופי ולהתעצב באופן המאפשר השתתפות של מהגרים, ודמותה וגבולותיה של חברת מהגרים היכולה לקיים השתתפות דמוקרטית. 

נושא המחקר צמח מתוך העבודה בקליניקת קונקורד לזכויות אדם במשפט הבינלאומי, אותה מנחה אבינעם בבית הספר למשפטים של 
המכללה למנהל מאז הקמתה בשנת תשס"ו. כן הנחה אבינעם סדנה לזכויות מהגרים במשפט הבינלאומי באוניברסיטה העברית.

לאבינעם תואר ראשון )בהצטיינות( מן הפקולטה למשפטים והחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, והוא זוכה פרס וולנברג לשנת 
תשס"ט. קודם הצטרפותו למסלול הישיר לדוקטורט באוניברסיטת תל אביב למד לתואר שני מחקרי בהיסטוריה באוניברסיטה העברית 
ועבד כעורך דין במשרד ד"ר י. וינרוט ושות'. בתקופות לימודיו שימש כמנחה קבוצות במחלקת החינוך של האגודה לזכויות האזרח בישראל, 

וכן כתב והנחה את תוכנית זכויות האדם והאזרח בבית הספר הוירטואלי אורט-אביב.
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ענת רוזנברג

הבטחות ויקטוריאניות: תרבות בלתי חוקית או משפט חסר תרבות?

מנחים: פרופ' אוריאל פרוקצ'יה וד"ר רועי קרייטנר

מחקרה של ענת בוחן את השיח הספרותי באנגליה בתקופה הויקטוריאנית, המוכרת במשפט כ"עידן החוזה," העידן 
בו עוצבו דיני החוזים הקלאסיים. המחקר, המסתמך על קריאה צמודה של רומנים קאנוניים בני התקופה, מצביע על פער בין הדמיון 
)או ההמשגה( המשפטי והספרותי של יחסי הבטחה; פער שבשורשו תפיסות שונות של זהות הפרט ושל המבנה החברתי. המחקר חושף 
ומתאר את החלופה שהציע הרומן. חלופה זו שופכת אור חדש על מקומו של המשפט בעידן החוזה. המחקר מונחה על ידי פרופ' אוריאל 

פרוקצ'יה וד"ר רועי קרייטנר.

ענת סיימה את התואר הראשון במשפטים )בהצטיינות( באוניברסיטה העברית בירושלים. טרם הצטרפותה למסלול הישיר לדוקטורט 
באוניברסיטת תל אביב עסקה בפרקטיקה של משפט מסחרי. כהכנה למחקר היא עסקה בלימודי השלמה, בהם תאוריה וניתוח סיפורת, 
לימודי תרבות, והמפגש בין משפט, ספרות והסטוריה. במהלך שנת 2007 היתה ענת חוקרת אורחת באוניברסיטת קולומביה בניו יורק. 
 Theoretical Inquiries בשנת 2008 קיבלה ענת את מלגת יגאל ארנון לעידוד המחקר במשפט והסטוריה. היא עורכת המשנה של כתב העת

in Law היוצא לאור על ידי מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט באוניברסיטת תל אביב.
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סיגל שהב
היבטים חוקתיים וחברתיים בהעמדה לדין של חשודים בעבירות ביטחון בישראל - 

על ההליך הפלילי של הטרור אל מול ההליך הפלילי הכללי

מנחים: פרופ' דפנה ברק ארז וד"ר שי לביא 

מחקרה של סיגל עוסק בניתוח ההליך הפלילי של חשודים בעבירות ביטחון בהשוואה להליך הפלילי הכללי הרווח וביחסי הגומלין ביניהם.
בחלקו הראשון, המחקר יאתר ויגדיר את ההיבטים שבהם ההליך הפלילי של חשודים בעבירות ביטחון שונה מן ההליך הפלילי הרגיל. במרכזו 
של חלק זה תעמוד השאלה מהן המשמעויות של חריגות אלו מבחינת שיח הזכויות ועקרונות היסוד של השיטה המשפטית. בחלקו השני 
המחקר יבחן את המשמעות של השינויים מבחינת התרחקותו של ההליך הפלילי של חשודים בעבירות ביטחון מן השיטה האדברסרית. 
המחקר יעסוק גם במשמעות הנודעת להכנסת שינויים אלה במתכונת של חקיקת חירום, על-פי רב במסגרת חקיקה של הוראות שעה. בחלקו 
השלישי של המחקר יידונו ההשפעות של המודל השונה שהתפתח בכל הנוגע לשיפוט של חשודים בעבירות ביטחון על ההליך הפלילי הרגיל 

)בתהליך של חלחול והשראה הדרגתיים(.

סיגל שהב היא בעלת תואר ראשון ותואר שני )בהצטיינות( מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. במקביל ללימודי התואר השלישי, 
סיגל משמשת מרצה מן החוץ בדיני עונשין ובסדר דין פלילי באוניברסיטת חיפה בחוג לתוכניות לימודים מיוחדות. לפני שהתקבלה ללימודי 
התואר השלישי, סיגל עבדה כעורכת דין באגודה לזכויות האזרח ובמועצה לשלום הילד. בתפקידים אלו עסקה סיגל הן בייצוג בעניינים עקרוניים 
בדיונים בבתי משפט ובכנסת והן בטיפול נלווה בפניות פרטניות. בשנים האחרונות התמקד עיסוקה בנושא של זכויות אדם בהליך הפלילי, 
והיא ריכזה פרויקטים בנושאים של זכויות אסירים, אלימות שוטרים ובתי משפט צבאיים. בין השאר, סיגל עסקה בסוגיות של חובת ייצוג 
על ידי הסנגוריה הציבורית, חופש ביטוי של אסירים, הפרטה בתחום של שירותי שיטור, חוק נתוני תקשורת, חוק חשודים בעבירות ביטחון 

והיוועדות חזותית בדיוני הארכת מעצר.  
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גליה שניבוים
הפרדיגמה של ניצול מיני ביחסי סמכות: 

עבירות-מין מעֵבר לאופק הליברלי והפמיניסטי-רדיקלי

מנחים: ד"ר שי לביא )אוניברסיטת תל-אביב(; פרופ' אלן ברודנר )אוניברסיטת טורונטו(

עבודת הדוקטורט של גליה עוסקת במחקר בינתחומי של משפט פלילי ותיאוריה פוליטית, ובוחנת שורה של עבירות מין חדשות במשפט 
הישראלי והאמריקאי. המחקר טוען כי עבירות אלה - אף כי לרוב הן אינן נתפסות כקשורות זו לזו - מבוססות כולן על רציונל דומה, המבקש 
למנוע מבני-אדם המצויים בעמדות סמכות שונות )כגון מורים, מעבידים, רופאים, ואף הורים( לנצל לרעה את הקושי של הכפופים להם 
לסרב או להתנגד להצעות מיניות של מי שניצב בעמדת סמכות. לאחר ההגדרה והאיפיון של רציונל זה, מחקרה של גליה מפתח טיעון 
ביקורתי ביחס להפללה של עבירות-מין על בסיס אותו רציונל. המחקר טוען, כי הגם שהקושי הנחווה על-ידי הכפופים לסמכות להתנגד 
לדמויות-סמכות הוא אמיתי, הפללת המגע המיני בנסיבות אלה עשויה להוביל לקעקוע מובנים חשובים של אחריות ואוטונומיה שראוי 
לשמרם. כך למשל, עבירות אלה עשויות לגרום לבני-אדם להמעיט ביכולתם להתנגד לדמויות סמכות, ולציירם כחלשים ובלתי אחראים 

לגורלם. המחקר נכתב בשפה האנגלית.

לגליה תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב. בטרם הצטרפותה למסלול הישיר לדוקטורט, שימשה גליה כמתרגלת במגוון קורסים, 
ביניהם דיני עונשין, דיני נזיקין, תורת המשפט, ותיאוריה פמיניסטית של המשפט, וכן עבדה כעורכת-דין בתחום הפלילי )כסניגורית(. גליה 
היא זוכת פרס רוזן-צבי לתלמידי תואר שני מצטיינים )2004( וזוכת פרס דן-דוד לדוקטורנטים מצטיינים )2009(. בשנה"ל הבאה )-2009

2010( מתעתדת גליה לשהות כחוקרת אורחת באוניברסיטת טורונטו.
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עמית איתי
החסיונות הראייתיים כמוסד קנייני

מנחים: ד"ר מיכאל בירנהק וד"ר טליה פישר

עמית איתי הוא תלמיד תואר שני בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל-אביב. בעל תואר ראשון במשפטים, בהצטיינות, 
מאוניברסיטת תל-אביב )2009(. עבודת התיזה שלו, בהנחיית ד"ר טליה פישר וד"ר מיכאל בירנהק, בוחנת האם ניתן לראות בחסיונות 
הראייתיים מוסד קנייני. העבודה נסמכת על תיאוריות מתחום דיני הראיות, הקניין, הפרטיות, ותיאוריות נוספות העוסקות בהגנה על 

מידע. 

במקביל ללימודיו בפקולטה למשפטים משמש עמית כעוזר הוראה של פרופ' רון חריס בקורס "דיני תאגידים", ושל פרופ' אשר מעוז בקורס 
"משפט חוקתי". כמו כן, עמית הנו עורך המשנה של אחד מכרכי כתב העת "משפט חברה ותרבות" העוסק בזהות יהודית. במסגרת לימודיו 
לתואר הראשון בפקולטה שימש עמית כעוזר המחקר של פרופ' רון חריס ופרופ' יצחק הדרי, כעורך המשנה של הספר "יוצרים זכויות: 

.Theoretical Inquiries in Law קריאות בחוק זכות יוצרים" )בעריכת ד"ר מיכאל בירנהק וד"ר גיא פסח(, וכחבר מערכת בכתב העת

בנוסף על כך נוטל עמית חלק פעיל בניהול והובלת פרויקט "דלתות" להגברת המודעות לאקדמיה בקרב תלמידי התיכון בקרית שמונה 
בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב ובית המשפט המחוזי בתל-אביב.
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מיטל גלבוע

השפעת פערי מידע על עיצוב הדין במסגרת דיני עשיית עושר  

מנחה: פרופ' עופר גרוסקופף

מיטל מחזיקה בתואר בוגר במשפטים ובתואר ראשון נוסף מהחוג לניהול )2004(, שניהם מאוניברסיטת תל אביב, בהצטיינות. במהלך 
לימודיה זכתה באות הצטיינות הדקאן וכהנה כחברת מערכת בכתב העת "עיוני משפט". לאחר סיום לימודיה, התמחתה ועבדה כעורכת 

דין בתחום המשפט המסחרי, ובשנים האחרונות שימשה יועצת משפטית לחברת אחזקות גדולה.

עבודת התזה של מיטל עוסקת בהשפעת פערי מידע על כללי הדין בדיני השבה, במצבים בהם מעוניין המשפט לבסס הרתעה, ובמיצובם 
האופטימאלי של כללי דין במצבים כאלה. הדיון המתודי שהיא עורכת מציע מיפוי של דיני ההשבה למספר קבוצות מצבים, אשר, לשיטתה,  

מובחנות זו מזו בשאלות שהן מעלות ובכלים הייחודיים הנדרשים, בכל אחת מהן, בכדי להתמודד עם פערי מידע. 
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)וילנר( נעה ספוזניק 
השפעת רגולציה בבורסות סחורות עתידיות בעולם על נגישות למזון וביטחון תזונתי

מנחה: פרופ' איל בנבנישתי

נעה מחזיקה בתואר בוגר במשפטים, בהצטיינות, מהאוניברסיטה העברית בירושלים )שנת 2005(. במסגרת לימודיה לתואר הראשון שימשה 
כחברת מערכת "ספר זמיר". לאחר סיום לימודיה, התמחתה ועבדה כעורכת דין בתחומים של משפט מסחרי ומשפט העבודה. 

כיום, היא כותבת את עבודת התזה שלה במסגרת לימודיה לתואר מוסמך במסלול המחקרי בפקולטה למשפטים בתל אביב. במקביל, היא 
לומדת לתואר מוסמך )עיוני( בחוג למדיניות ציבורית שבפקולטה למדעי החברה. מטרת לימודי המדיניות הציבורית להעניק לה תשתית 

ידע משלימה וכלים מתאימים להבנה עמוקה יותר של הסוגיות המשפטיות בהן היא מטפלת במסגרת המחקר.

עבודת התזה של נעה עוסקת ברגולציה על בורסות עתידיות גדולות בעולם, שסוחרות בחוזים עתידיים על סחורות שמשמשות גם כמזון 
בסיסי )חיטה, אורז, סויה, תירס(. השאלה העיקרית שהיא מבקשת לבחון במסגרת העבודה, היא עד כמה )אם בכלל( ראוי שרגולציה 

כזאת תתחשב ותפעל לקידום מצב הביטחון התזונתי ברחבי העולם.
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אביגיל פאוסט
היחס בין הצדק הפרוצדורלי והצדק המהותי בדיני החוזים מפרספקטיבה ליברלית

מנחה: ד"ר רועי קרייטנר

אביגיל פאוסט היא סטודנטית בתוכנית הבין-תחומית לתלמידים מצטיינים ע"ש עדי לאוטמן באוניברסיטת תל-אביב, הלומדת לתואר 
שני בפקולטה למשפטים. היא עובדת כעת על הצעת המחקר לתזה, שתעסוק ביחס הראוי בין שני תפיסות שונות של צדק חוזי בתורת-

משפט ליברלית והאופן שבו היחס בין תפיסות אלו משתקף בדיני החוזים כיום. 

בנוסף ללימודי המשפטים, התמקדה אביגיל במסגרת לימודיה הבין-תחומיים בלימודי פילוסופיה, היסטוריה, יהדות ומדע המדינה. במהלך 
 Theoretical Inquiries in לימודיה התנדבה במוקד סיוע משפטי בבית הדין לעבודה בתל-אביב, הייתה חברת מערכת סטודנטים בכתב העת
Law ובכתב העת "משפט חברה ותרבות", שימשה כעוזרת מחקר לד"ר רועי קרייטנר וכעוזרת הוראה לפרופ' סוזן סטון מישיבה יוניברסיטי 

."The Jewish Political Tradition through the Eyes of Jewish Law" בקורס
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שרי קנר
זכות הקיזוז בתקופה של הקפאת הליכים נגד חברה

מנחה: פרופ' נינה זלצמן

בעבודת התזה מבקשת שרי לבחון את מעמדו של נושה בעל זכות קיזוז ואת מהותה של זכות הקיזוז בתקופה של הקפאת הליכים 
כנגד חברה חדלת פירעון. המושגים "שיקום חברות" ו"הקפאת הליכים" הינם מושגים חדשים בדיני החברות הישראלים. מושגים 

אלה הכרוכים בהליכים מורכבים וארוכים טרם הוסדרו במלואם על ידי המחוקק ואילו הפסיקה בעניינים אלו הינה חלקית ולעיתים לא קוהרנטית. 
במסגרת המחקר מבקשת שרי לבחון מספר סוגיות. ראשית, המחקר יבחן את ייחודיותה של תקופת הקפאת ההליכים, כשלב מקדים לניסיונות שיקום 
חברה חדלת פירעון. במסגרת זו תבוסס הטענה כי במצבי חדלות פירעון יש לשאוף לקוהרנטיות ולאחידות בין ההסדרים הנורמטיביים החלים, הן לגבי 
תוכנם והן לגבי הרציונאלים שבבסיסם. שנית, העבודה תציג ניתוח והשוואה בין ההסדר של זכות הקיזוז על פי הדין הכללי לבין ההסדר של הזכות על 
פי הדין המיוחד של חדלות פירעון. שלישית, המסקנות שיעלו מניתוח הסוגיות האמורות יהוו בסיס לדיון במעמדו של הנושה בעל זכות הקיזוז בתקופה 
של הקפאת ההליכים. במסגרת זו יבקש המחקר לבחון, בין היתר, מהן ההצדקות לקיומה של זכות קיזוז בהסדר הנורמטיבי הקיים? האם יש להשוות 

את מעמדו של הנושה בעל זכות הקיזוז לזה של נושה מובטח בהליכי חדלות פירעון? ועוד.

שרי סיימה את התואר הראשון במשפטים בהצטיינות באוניברסיטת תל אביב במסגרת המסלול המואץ לתואר ראשון ושני. שרי הינה תלמידת תואר 
שני מחקרי באוניברסיטת תל אביב ונמצאת בעיצומה של כתיבת עבודת התזה בהנחייתה של פרופ' נינה זלצמן.

במקביל לכתיבת העבודה שרי משמשת כעוזרת מחקר ועוזרת הוראה של פרופ' נינה זלצמן. 

השנה קיבלה שרי פרס הצטיינות מטעם קרן וולף.

שרי התמחתה במשרד עורכי דין הרצוג, פוקוס ונאמן במחלקת החברות ושוק ההון ובמחלקת הליטיגציה והוסמכה כעורכת דין בדצמבר 2007. 

שרי בחרה במסלול המחקרי ובעשייה האקדמית מתוך אמונה כי לצד התרומה למחקר המשפטי- התיאורטי עשייה זו תוכל להוות תרומה משמעותית 
גם לחיי המעשה בהיבטים חברתיים וכלכליים.


