
 אהרן ברק
 

 קורות חיים
 

 
 .ליטאנולד בקאונס,  6391

 עלה לישראל.  6391

השלים את לימודיו בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית וקיבל את   6391
התואר מוסמך במשפטים. בד בבד, הוא למד במחלקה לכלכה ובמחלקה ליחסים 

 הספר ע"ש קפלן של האוניברסיטה העברית.-בינלאומיים בבית

6391- 
שירת בצבא ההגנה לישראל במשרד היועץ הכלכלי לרמטכ"ל ובמשרדו של  6311

 הממונה על התקציב במשרד הביטחון.

6311- 
-לימד כאסיסטנט בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים )תורת 6319

המשפט, דיני חוזים ודיני נזיקין(. בד בבד השלים את ההתמחות במשפטים וקיבל 
 דין.-כעורךהסמכה 

)בציון "מעולה"( מהאוניברסיטה העברית בירושלים  קיבל תואר דוקטור במשפטים 6319
סגל בדרגת מרצה -)נושא המחקר: אחריות שילוחית וטובת המעביד(. מונה כחבר

 בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים.

6311- 

 .Harvard Law School-שנת מחקר ב  6311

לדרגת פרופסור חבר בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית; מונה  הועלה  6311
 לכהן בקתדרה למשפט מסחרי ע"ש אוגוסטו לוי.

6311- 

 United Nations-השתתף בהכנת האמנה הבינלאומית על שטרי חליפין בהזמנת ה  6311

Commission on International Trade Law (UNCITRAL) בד בבד, לימד את .
  .New York Universityהספר למשפטים של -בדיני שטרות בביתהקורס 

הועלה לדרגת פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית  6311
 בירושלים.

 נבחר לשמש כדיקן הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. 6319

6319- 
 שימש כיועץ המשפטי לממשלת ישראל.  6311

 נבחר כחבר האקדמיה הישראלית למדעים. 6311

 המשפט העליון בישראל.-מונה כשופט בית 6311

6311- 
במקביל לעבודתו השיפוטית, שימש כמורה מן החוץ בפקולטה למשפטים של   1111

הספר למשפטים של אוניברסיטאות -וכפרופסור אורח בבתי האוניברסיטה העברית
 הארוורד, ייל ומישיגן. 



6311- 
ת שונות, לרבות הוועדה ועדות ציבוריועמד בראש , ביל לעבודתו השיפוטיתבמק 1111

לחקיקת חוק החברות הממשלתיות, הוועדה לחקיקת חוק חברות חדש, הוועדה 
הוועדה הציבורית להכנת חוק דיני ממונות )ועדת לחקיקת חוק כרטיסי אשראי, 

 הקודיפיקציה(.

 מדינת ישראל.המשפט העליון של -מונה כמשנה לנשיא בית 6339

 המשפט העליון של מדינת ישראל.-מונה כנשיא בית 6339

 המשפט העליון.-סיים את כהונתו בבית  1111

 הספר למשפטים של המרכז הבינתחומי בהרצליה.-הצטרף לבית 1111

 
-של ביתאביב עם רעייתו אלישבע, סגנית הנשיא בגמלאות -פרופסור ברק מתגורר בתל

 הזוג ברק ארבעה ילדים, שלכולם השכלה משפטית.-הדין הארצי לעבודה בישראל. לבני

 

 פרסים ותארים לשם כבוד

 זכה בפרס קפלן להצטיינות במדע ובמחקר, האוניברסיטה העברית בירושלים; 6319

 זכה בפרס ישראל למדע המשפט. 6319

 .Temple University-קיבל תואר דוקטור לשם כבוד מ 6319

 American Academy of Arts and-של ה Foreign Honorary Member-נבחר כ 6311

Sciences. 

 קיבל תואר דוקטור לשם כבוד ממכון ויצמן למדע. 6313

 קיבל תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת חיפה. 6331

 קיבל תואר דוקטור לשם כבוד מהאוניברסיטה העברית בירושלים. 6331

 הברית.-לשם כבוד מאוניברסיטת מישיגן, ארצותבמשפטים דוקטור  קיבל תואר 6333

 הברית.-קיבל תואר דוקטור במשפטים לשם כבוד מאוניברסיטת ייל, ארצות 6333

 קיבל תואר לשם כבוד מאוניברסיטת אוקספורד, אנגליה. 6333

 International-, מטעם הInternational Justice in the Worldזכה בפרס  6333

Association of Judges. 

 קיבל תואר לשם כבוד מאוניברסיטת בולוניה, איטליה. 1111

 אביב.-קיבל תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת תל 1111

 , קנדה.York Universityקיבל תואר דוקטור לשם כבוד במשפטים,  1111



 University of Albany, State-קיבל תואר דוקטור לשם כבוד במשפטים מ 1111

University of New Yorkהברית.-, ארצות 

-, ארצותUniversity of Hartford-קיבל תואר דוקטור לשם כבוד במשפטים מ 1116
 הברית.

 ,University of Romeקיבל תואר דוקטור לשם כבוד במשפטים מאוניברסיטת  1111

Tor Vergata.איטליה , 

-, ארצותBrandeis University-קיבל תואר דוקטור לשם כבוד במשפטים מ 1119
 הברית.

 , קנדה.University of Toronto-קיבל תואר דוקטור לשם כבוד במשפטים מ 1119

 גוריון.-דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בןקיבל תואר  1111

 .Peter Gruber Foundation-מטעם ה Justice Prize-זכה ב 1111

 .Hebrew Union College-קיבל תואר דוקטור לשם כבוד מה 1111

 Accademia Nazionale dei, כחבר כבוד באקדמיה האיטלקית למדעיםהתקבל  1161

Lincei. 

 אילן.-קיבל תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר 1161

 

 

 

 


