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 האנציקלופדיה החופשית, מתוך ויקיפדיה

פרופסור מן הוא ( 7591-נולד ב; Lucian Arye Bebchuk: אנגלית) וק'אריה בבצ( לוסיאן)לוציאן 

סגל במינוי מיוחד בפקולטה למשפטים של וחבר  אוניברסיטת הרווארדשל  משפטיםבבית הספר ל המניין

 .תאגידיםובדיני  ניתוח כלכלי של המשפטהמתמחה ב, אוניברסיטת תל אביב

ים את חוק לימודיו לתואר במקביל סי, חיל השלישותל ב"וק עשה את שירות החובה בצה'אריה בבצ

השלים תואר ראשון במשפטים , 7511בשנת  אוניברסיטת חיפההראשון במתמטיקה ובכלכלה ב

, בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת הרווארד דוקטורטועשה  7515בשנת  אוניברסיטת תל אביבב

-7551)הוא גם סיים תואר שני ושלישי בכלכלה מאוניברסיטת הרווארד . 7591-7591בין השנים 

התמנה  11בגיל . 7591הוא הצטרף לסגל ההוראה של בית הספר למשפטים של הרווארד בשנת (. 7551

 .לפרופסור מן המניין

אגידים הממשלתיים נקב בשמו כאחד ממאה האנשים המשפיעים ביותר על הת Directorshipכתב העת 

הוענקה לו  1111-ב. אקדמיה האמריקאית לאמנויות ולמדעיםכחבר ב 1111נבחר בשנת , בארצות הברית

 .מלגת גוגנהיים

הוא גם תומך בשכר מנהלים , במחקריו הוא דוגל בחיזוק ההגנה על בעלי מניות בחברות ציבוריות

 .שיבוסס על ביצועי החברות שלהם על מנת להגביר את הצלחתן

 מספריו

 Towards an undistorted choice and equal treatment in corporate 

takeovers / Lucian Arye Bebchuk. Cambridge, MA : Harvard Law School, 

1984 

 Corporate law and economic analysis / edited by Lucian Arye Bebchuk 

Cambridge : Cambridge University Press, 1990 

 Pay without performance : the unfulfilled promise of executive 

compensation / Lucian Bebchuk and Jesse Fried. Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press, 2004. 
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 ?מיהם אנשי האקדמיה המובילים שיצאו מישראל ועושים את זה באמריקה

 

 לא קיבלו אותו בירושלים

כלכלה ומימון באוניברסיטת , למשפט' פרופ,וק'אריה לוציאן בבצ 

', קיימברידג: מגורים 1+נשוי: מצב משפחתי 97: הרווארד גיל

כשהיה סטודנט : שנה עוד משהו 11-יותר מ: ב"וסטס בארה'מסצ

טען , ץ נגד הבורסה לניירות ערך"למשפטים הגיש עתירה לבג

שעדיין , פסק דין תקדימיבעצמו בפני בית המשפט העליון וניצח ב

 נלמד בפקולטות למשפטים 

כלכלה ומימון באוניברסיטת , למשפט' פרופ, וק'אריה לוציאן בבצ

הוא . נחשב חוקר מוביל בתחומי משטר חברות ושוק ההון, הרווארד

מראשי הגישה הכלכלית למשפט הדוגלת בשימוש בתובנות 

 . טיוויותובמודלים כלכליים כדי להאיר בעיות משפטיות ורגול

בכלכלה , ר מאוניברסיטת הרווארד"וק יש שני תוארי ד'לבבצ

עם סיום לימודיו הוא הצטרף לסגל בית הספר למשפטים . ובמשפט

והוא מוביל את , 11קודם לפרופסור מן המניין בגיל , בהרווארד

 . התוכנית למשטר חברות בהרווארד

וק שלושה תארים 'שלישות סיים בבצעוד במהלך השירות הסדיר בחיל ה. ההתחלה היתה בישראל

כשהגיש מועמדות ללימודי דוקטורט במסלול ישיר בפקולטה . משפטים ומתמטיקה, בכלכלה -ראשונים 

אין סיבה ( 11)הוועדה דחתה את בקשתו בטענה שבגילו הצעיר , למשפטים באוניברסיטה העברית

, וק'בבצ. בלימודים בהרווארד "הסתפק"הוא . שתאוץ לו הדרך ומוטב שישלים קודם לימודי מוסמך

הוא חבר האקדמיה האמריקאית . מחקרים אקדמיים 11-פירסם יותר מ, בתחום האקדמי" כוכב"שנחשב ל

ב בתחום של משפט "אחד החוקרים המובילים בארה: "1111-שהגדירה אותו כשנבחר ב, למדעים

 ". וכלכלה

בשנים האחרונות הוא עוסק גם בעבודה  אבל, וק בעיקר במודלים תיאורטיים'בתחילת דרכו התרכז בבצ

הוא מזוהה יותר מכל חוקר אחר עם העמדה התומכת . ב"האופנתית כיום בארה, בעלת אופי אמפירי

 . בחיזוק ההגנה על בעלי מניות בחברות ציבוריות גדולות

ם וק כתב ספר על שכר מנהלים ובו קרא תיגר על הקשר החלש מדי בין שכר לבין ביצועי המנהלי'בבצ

 ,Disneyלרבות , ב"באחרונה אימצו כמה חברות ענק בארה. ועל כשלי משטר החברות הגורמים לכך

AIG ,ו-Home Depot ,הצעות שהגיש לחיזוק זכויותיהם של בעלי המניות הציבוריים בהן . 
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