
 פרופ' נלי מונין

ה למשפטים במכלל הספר-תנמנית על חברי הסגל המייסד של בי (LLB, LLM, LLD)פרופ' נלי מונין, עו"ד 

אוניברסיטה העברית בת צפת. בנוסף, היא מועסקת כמרצה מן החוץ בחוג ליחסים בינלאומיים האקדמי

פרופ' מונין מתמחה במשפט האיחוד האירופי, בדיני  ובבית הספר למשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה.

ספרים. עבודת הדוקטורט שלה  5 מאמרים ועשרות מסים ובמשפט הסחר הבינלאומי, תחומים בהם פרסמה 

של ארגון הסחר העולמי  GATSעוסקת בהסכם הסחר בשירותים שהוגשה לאוניברסיטה העברית בירושלים 

WTO. נבה 'ה שהתמחתה במחלקה המשפטית בארגון הסחר העולמי בגהישראלית היחיד אפרופ' מונין הי

פרופ' מונין מרצה בתחומי התמחותה במוסדות אקדמיים ובפורומים מקצועיים בארץ ובעולם ובשנת  .שוויץ

היא מקפידה לשלב בהוראתה שיטות  .כמרצה מצטיינת הוכתרה ע"י המכללה האקדמית צפת 2012

היא בוגרת תרבותיות. פרופ' מונין  -פעת יישומן בכיתות רבדידקטיות מתקדמות והיא חוקרת את הש

אוניברסיטת תל אביב ובשנים האחרונות היא חוקרת את הקשר מבאמנות התיאטרון לימודים שלאחר תואר 

פרופ' מונין זכתה בפרסים על עבודתה  בין ספרות ותיאטרון לעולם המשפט, בעיקר בהיבט הדידקטי.

בשנים האחרונות לימדה כפרופ' אורחת  .והוראה מקרנות בישראל ובחו"למענקי מחקר המחקרית וקיבלה 

בעבר כיהנה פרופ' מונין כיועצת המשפטית )בפועל( של מינהל  באוניברסיטאות בצ'כיה, בלטביה ובאיטליה.

מידע  .בבריסל, בלגיה הכנסות המדינה במשרד האוצר וכציר הכלכלי של ישראל למוסדות האיחוד האירופי
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