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 השכלה אקדמית 

 .אילן -באוניברסיטת בר (Ph.d) במשפטים  תואר שלישי 2017  – 2013

  . המחלוקת הנורמטיבית והביקורת השיפוטית –דמוקרטיה ישירה : רטנושא הדוקטו  

 מנחה: פרופ' גדעון ספיר 

 אילן.-באוניברסיטת ברבהצטיינות ( LL.M) [עם תזהתואר שני במשפטים ] 2012  – 2010

 נחה: פרופ' גדעון ספיר מ. רהציבו דתם לעמהתאה בקת החופרשנו: נושא התזה

 בהצטיינות יתירה בקריה האקדמית אונו. (LL.Bתואר ראשון במשפטים ) 2009  – 2005

 

 אקדמית  הוראה

)מן המניין(   היום  – 2011 פרסמרצה  האקדמי  המשפט,קות במהתמצאו  יםבקורס  במרכז    חוקתי,משפט    רות 

נ למשפטים(,ה)  זיקיןדיני  בקורס ו  פקולטה  חוזים  יםמרצה  תאדיני  דיני  למשפט   גידים,    ומבוא 

ומשפט עסקי )בתואר   ולוגיה )בתואר ראשון במערכות מידע( , משפט וטכנמנהע"ס()בתואר ראשון ב

 . חתשע"-מרצה מצטיין לשנה"ל תשע"ב .שני במנהע"ס(

 (. מרכז מורשת בגין )מיסודו של    נות ו י שפט וצ גין למ מכון ב ב בכיר    ית עמ  היום   – 2014

 גידים. סים: מבוא למשפט, משפט מסחרי ודיני תאבקורפין וקדמי רא ( במרכז הץה )מן החומרצ היום  – 2017

 ים ודיני נזיקין. : משפט חוקתי, דיני חוז חני לשכת עו"דן לקראת מביסמבבית ספר רי  מרצה היום  – 2018

 משפטים.לתלמידי  "ןונליי תגבורים א"מיזם  ומנהל מייסד   היום   – 2019

 . אגידיםדיני תבודה ודיני ע א+ב(,) משפט עסקי יםבקורס  באוניברסיטת אריאל ן החוץ(ה )ממרצ 2020  – 2014

, תורת  אזרחידין  סדר  בקורסים משפט בינלאומי פומבי,    אונוקדמית  ה הא בקרי)מן החוץ(  מרצה   2019  – 2010

 פקולטה למשפטים(.ה) ומשפט מנהלי וקתיט חמשפ, המשפט

נזיקין ,  י חוזים דינ   ים קורסב אונו    בקריה האקדמית מתרגל   2017  – 2009 ט משפ ,  משפט חוקתי   ,דיני קניין   ,דיני 

  .פקולטה למשפטים( ה)   ותורת המשפט  מנהלי

 

 נוספיםים תפקיד

 רס.אקדמי פבמרכז ה ורכז לענייני משמעת  ימודייםל ספר לענייניםה-עוזר ראש בית היום  – 2012

 . ני נזיקיןי חוזים ודיות לדינעטיות הנוגכתיבת חוות דעת בסוגיות משפ םהיו  – 2018

 רכז חטיבת המחקר של הקריה האקדמית אונו. 2018  – 2017

 של פורום קהלת.יינים ם המצטיקטורנט תכנית הדות בעמי 2016  – 2015

 בקריה האקדמית אונו.  ומשפט האיחוד האירופימשפט בינלאומי פומבי  דיני נזיקין,   יםרכז קורס 2016  – 2010

גבריאלה שלומשפטי  עוזר אקדמי   2018  – 2008 פרופ'  למשפטים  –ו  של  הפקולטה  ושגרירת    (2009עד  )  דיקאן 

בדין    ותדעת משפטי-כתיבת חוות ו ם  וספרי  מאמרים  יכתער   לל:כהתפקיד    .ישראל באו"ם )לשעבר(

 .  בדיני חוזים חי, בעיקר האזר

שוורץ   2012  – 2008 דודי  פרופ'  של  מחקר  האקדמית  –עוזר  הקריה  העת  ;  )דאז(  רקטור  בכתב  מערכת  חבר 

  ט'.-' כרכים ח''קרית המשפט

 ן.הדי-כת עורכיקבלת הסמכה מלש  2010

 . ד''ר י. וינרוט ושות' במשרד עו"ד טרום התמחות והתמחות 2010  – 2007

https://ssrn.com/abstract=3187863
https://ssrn.com/abstract=3010260
https://www.pac.ac.il/lecturer/shaul_sharf/
https://www.begincenter.org.il/מכון-בגין-למשפט-וציונות/
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 קדמית כתיבה א

 . (0212) 307  יב מעשי משפט שירות הדמוקרטיהטכנולוגיה אינטרנטית ב: ידיתר דמוקרטיה היב −

 ( 2021יד ) מאזני משפט שופט פוליטי בחברה דמוקרטית −

 (.2020) 201ב ן יקות  בשבח הכרעת הרואו ב זכות הבחירה לפרלמנט במדינה דמוקרטית −

 . עם ד"ר חגי וניצקי(   כתב )נ   ( 2017)   א'   מכון בגין למשפט וציונות   היהודי מדינת לאום העם    –יסוד: ישראל  -הצעת חוק  −

 . ()נכתב עם פרופ' גדעון ספיר (2015) 161 למחקרי משפט  תחוקתנות עממי −

 SSRN באתר  - ים שוניםלבבשם יפ נוס אקדמיים תוצרים −

 

 כנסים אקדמיים 

− The Global Summit in  Nationalism and Constitutionalism -Panel 84 Concurrent Session XIV: 

January 15, 2021. 

לאדמוקרטיה − והאוניברסיטה  אזרחות  הגותו,  האוניברסי  ור  רות,  ח"י  העברית,  של  דמ"לטה    –ה  וקרטימה 

 (.27.11.19הכרעת הרוב" )בשבח 

− Respondent in Conference - Religious Freedom and Law (about the book: religious freedom and 

the law: emerging contexts for freedom for and from religion) at the Peres Academic Center 

(11.11.19) 

פוליטי  ",  צפת  ללה האקדמיתציבורי, המכעירים של העמותה למשפט  כנס שני של סדנת החוקרים הצ − שופט 

 .(30.4.19) " טיתדמוקרבחברה 

 . (11.3.19)  "ת מוקרטיתפקידו של השופט בחברה ד"  נס ישראל,ייקוס השנתי החמישי של א הכנ −

 (.812.3.1)  "דן האינטרנטיות אדם בעיויזכ"במושב  אייקונס ישראל הכנס השנתי הרביעי של −

הצעיריכ − החוקרים  סדנת  העמותה נס  של  ציבור   ם  בנושא:  למשפט  המחלוקת  י.  ישירה:  "דמוקרטיה 

 (. 17.5.17) )מגיבה: פרופ' סוזי נבות( – הנורמטיבית והביקורת השיפוטית"

בר − באוניברסיטת  דוקטורנטים  בנושא:  -כנס  בנדור(  " ישירה?  קרטיהמוד  האם"אילן.  אריאל  פרופ'    )מגיב: 

(16.3.17 .) 

 (.7.2.17) במושב: משפט שיתוף והשתתפותיים. תחומ -ם רבכנס משפט ומרחב: היבטיי −

 (.2.11.16) וקרטיה ישירהדמשא: בנו כנס איתם תשע"ז בפורום קהלת −

 

 פרסים, מענקים, מלגות

 אילן(-וקטורט באונ' ברמלגת שופף )הצטיינות במחקר הד    2017

 דוקטורנטים מצטיינים בפורום קהלת )תכנית איתם( במסגרת תכנית  הלגמ 2016  – 2015

 

 במסגרת ישיבת הסדר צבאיירות ש

 "כ. ד מ)'נצח ישראל'( בתפקי 941חי"ר   בגדודם פעיל ירות מילואיש 2016  – 2010

הסד   2005  – 2003 במסגרת  לגדוד  גיוס  שכלל  13ר  וקו  טירונות,:  בגולני  מתקדם  מפקד    -  אימון  סגן  בתפקיד 

במחנה  ;  כיתה כיתה(  )מפקדי  מכי"ם  מג"ד-906קורס  קשר  כיתה ;  בתפקיד  נצח  בגד  מפקד  וד 

 . (97יהודה )גדוד  

 .אי(עציון" )כולל שירות צב-דר "אורם בישיבת ההס לימודי   2005  – 2001

 ים. -בבתתיבות ישראל" ם בישיבה הגבוהה "נ לימודי   2006

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3560522
https://www.netanya.ac.il/%d7%a9%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%93%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%aa/
https://www.ono.ac.il/wp-content/uploads/2020/05/%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C-%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%A3-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%97-%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%91.pdf
http://www.begincenter.org.il/wp-content/uploads/2017/06/%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9D-.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2765973
https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2765973
https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2765973
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1686717
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1686717
https://law.utexas.edu/the-global-summit/virtual-schedule/day-3/concurrent-sessions-14/
http://www.publiclaw.org.il/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%94/
http://www.publiclaw.org.il/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%94/
https://www.colman.ac.il/sites/default/files/tocnia_icons.pdf
https://www.idc.ac.il/he/schools/law/Documents/icon_conf.pdf
https://israeliconstitutionalism.wordpress.com/2017/06/29/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%A2%D7%9C-%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%25A
https://israeliconstitutionalism.wordpress.com/2017/06/29/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%A2%D7%9C-%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%25A
https://www.netanya.ac.il/AboutUs/WhoWeAre/Events/Documents/Law-and-Society-2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ixz-pdGvkH8
https://www.youtube.com/watch?v=Ixz-pdGvkH8
https://www.youtube.com/watch?v=Ixz-pdGvkH8
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 ליציסטיתדוגמאות לכתיבה פוב

 ן מקור ראשו – ות בישראלקיד ר הפמהמהפכה החוקתית ועד משב −
 תהפורום הישראלי למשפט וחירו   – חוקה שמרנית בישראל −
 netY - הסופרג'יסטית הישראלית  –רות גביזון  −

 ס גלוב – אין צורך בפסקת התגברות, דרושים שופטים עם עמדה פוליטית ברורה −
 ם ישראל היו – חוק הלאום יביא רמטכ"ל ערבי ראשון  −

 גלובס   - אפשר לתת תמריץ לעידוד חיסונים, אך חשוב יותר לעודד לאחריות אישית −
 ב מערי – קורונה: יש לחוקק חוקים שהציבור יוכל לעמוד בהם −

 ן מקור ראשו – האם יש חוקה לישראל? תלוי את מי שואלים ומתי −
 re MarkeTh - ת תלמדו משווייץ: לא כל משבר פרלמנטרי חייב תמיד להוביל לבחירו −

 tYne -   בית המשפט העליוןההשתלטות החוקתית של  −
 ם ישראל היו – להגן על רצון הרוב מאוליגרכיה −

 טמגזין בית המשפ – נזק תדמיתי מיותר לחוק יסוד הלאום −
 
 
 

 שאולי שארף 
 שאולי שארף 
 שארף שאולי 
 שארף שאולי 
 שאול שארף 
 שאול שארף 
 שארף שאול 
 שארף שאול 

 
 
 
 

 שאולי שארף 
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https://www.makorrishon.co.il/opinion/282517/
https://lawforum.org.il/sharf-constitution/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001338690
https://www.israelhayom.co.il/opinion/785545
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001363666
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-775868
https://www.makorrishon.co.il/opinion/195665/
https://www.themarker.com/news/.premium-1.6803753
https://www.themarker.com/news/.premium-1.6803753
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5014642,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5014642,00.html
https://www.israelhayom.co.il/opinion/657821
https://www.court-magazine.co.il/tips-for-writing-great-posts-that-increase-your-site-traffic

