
 
 

July  2022  

 

Ms. Anuradha Mittal 

Chairperson of Ben & Jerry's of Vermont 

30 Community Drive 

Occupied South Burlington, Vermont 05403 

 

Dear Anuradha Mittal, 

 

We the undersigned are Israeli students who are deeply concerned about safeguarding human rights and 

the oppression of indigenous peoples in North America. Our research and investigation have determined 

that the land that the Ben and Jerry’s corporation operates from in Vermont, 30 Community Drive in South 

Burlington, 1281 Waterbury-Stowe Road, Route 100 in Waterbury and 900 Industrial Park Road in Saint 

Albans, is territory that belongs to the Abenaki people. This land, like much other territory in Vermont, 

was taken from the indigenous tribes during its earliest conquest by French and British colonialists and 

then the American military. The Abenaki had lived on these lands continuously for thousands of years 

before the invasion by the foreign white traders and settlers. The European colonialists and the Americans 

intentionally killed off the Abenaki people through warfare and the spreading of diseases such as 

smallpox, typhus and influenza.  

 

We have concluded that your company's occupation of the Abenaki lands is illegal and we believe it is 

wholly inconsistent with the stated values that Ben & Jerry’s purports to maintain. Ironically, in July of the 

last year you announced that you would discontinue the sale of your products in Israel because you object 

to the Jewish State allegedly occupying Palestinian territories. Lately, you have even filed a lawsuit against 

your parent company, Unilever, which has reached a settlement which will benefit both Jews and Arabs 

in these territories, arguing that selling Ice cream in such territories is against your company's "core 

values". Yet at the same time you ignore your own occupation of the land that belongs to the Abenaki. 

Ben and Jerry’s has never even offered to provide compensation to this indigenous nation in Vermont.   

 

As you are no doubt aware in 2007 the United Nations General Assembly passed the Declaration on the 

Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and noted that “indigenous peoples have suffered from historic 

injustices as a result of, inter alia, their colonization and dispossession of their lands, territories and 

resources, thus preventing them from exercising, in particular, their right to development in accordance 

with their own needs and interests.“  In particular, Article 26, provides that: “Indigenous peoples have the 

right to the lands, territories and resources which they have traditionally owned, occupied or otherwise 

used or acquired and have the right to own, use, develop and control the lands, territories and resources 

that they  

 

 



 
 

 

possess by reason of traditional ownership or other traditional occupation or use, as well as those which 

they have otherwise acquired.”  

 

Accordingly, We, the Students for Justice in America demand that Ben & Jerry's immediately evacuate the 

Vermont properties it occupies in South Burlington, Waterbury and Saint Albans and return them to the 

Abenaki people. Your company has no right to these stolen territories.  

Justice, morality and boycotts are not just slogans and antisemitic weapons for your food company to 

point at the Jewish community in Israel. Justice and morality must begin at home.  

 

Please confirm to us that Ben and Jerry’s will evacuate these occupied properties, 

Students for Justice in America  

 

N. First Name  Last Name  University / College  

 קריה האקדמית אונו רבא מור 1

  שביט מתן 2
 אוניברסיטת תל אביב אלעזרי ברכה-רחלי 3

 אוניברסיטת אריאל הורוביץ  עודד 4

 עזריאלי סאטלר יעקב  5

6 Solange Etessami Harvard Law School 

7 Rochel Adler Cleveland University 

 תל אביב בן טוב מעוז 8

 מכללת ספיר  באזוב  יעקב  9

 בר אילן עטאר אביה  10

 מכללת הדסה  בסיאקוב  חיה 11

 בר אילן בסין  דולב 12

 האונברסיטה הפתוחה בסט גל 13

 בר אילן מיקולסקי סגל אמה  14

 אין  בן חלילי דור 15

 אוניברסיטת אריאל סמואל בנימין  16

 המכללה למנהל  גולד אביאלה  17

 בילנסון חתוכה  תמר 18

 בן גוריון  אטיאס יונתן 19

 דניאלי מדרשת   ורד כרמיה 20

 האוניברסיטה העברית בן הודיה  21

 אוניברסיטת אריאל דביר שקד 22

23 Jackson Saunders University of Toronto 

 הפתוחה רונן עדי 24

 אוניברסיטת אריאל מועלם עדן 25

 אריאל אביטל בתיה 26

27 Arielle Heffez American University Washington College of Law 



 

 האוניברסיטה העברית פייקין  שפרה  28

 אריאל שלמון מלי 29

 הדסה דוד הדר 30

 אוניברסיטת חיפה  קודינסקי לינוי 31

 בר אילן כהן רוני 32

 האוניסרסיטה הפתוחה בן דוד אור 33

34 Claire E. Dentand St. Gallen (HSG), St. Gallen, Switzerland 

 אונ' תל באיב בוקרוב  שיר 35

 אוניברסיטת בן גוריון מילס מתן 36

37 Rebecca Ferrari Pepperdine University School of Law 

 המכללה למנהל  קלור שלומית  38

 בית ברל  דובב  ציפורה אידה 39

 Hebrew U גולדשטיין גון 40

41 John Weber University of Minnesota Law School 

 אוניברסיטת אריאל אלטשולר  חגי 42

 היבנתחומי לרנר  ירין 43

 אוהל יהושע גליק ישראל 44

 האוניברסיטה העברית אמרה אריאל 45

 הבינתוחמי שליט  עומר מנחם  46

 braude מרפוגל  יצחק 47

 האונברסיטה הפתוחה פריד  חיים 48

 הבינתחומי דה פריס  גיא 49

 שערי משפט  מור נתנאל  50

  עוקבי  יעל 51
 בן גוריון  זסלבסקי ריין 52

 האוניברסיטה העברית נבו אביתר 53

 החיים חדד  שני  54

 שערי משפט  אהרוני מאיר 55

 פרס  עלמו זרפה  56

 בר אילן בן אריה  יעקב  57

 Hit סימנה בניה 58

 שערי מדע ומשפט  גביזון לירון 59

 המרכז האקדמי שלם  סק נעה 60

 האוניברסיטה הפתוחה בן אברהם מנחם  61

 האוניברסיטה הפתוחה ריז'י עומר 62

 אריאל מנטלמכר  גיל 63

 אוניברסיטת תל אביב מלאכי יותם 64

 Hit נאמן אבי  65

 מכללת הדסה  תורגמן אלחנן  66

 שערי משפט  ברנצ'יק יואל 67

68 Tomer Ilan  
 מכללת תל חי כהן איתמר 69

70 Connor Currie Wake Forest University School of Law 



 

 א שיר מזלי 71

72 Shay Zo Technion 

 האוניברסיטה הפתוחה דהן אלי 73

74 Dr.MAX DROBER Usmf 

 דואר דוד אירית 75

76 Dorin Serussi  המכללה למנהל 

 אוניברסיטת חיפה  ז'וליי אלונה 77

 טכניון  אביטל איתן 78

  בלוראי שירה 79
 העברית עמר מיכל 80

 שערי משפט  אטיאס טל 81

 . לבן-הר ניצן  82

 שערי משפט  בן דוד מורן 83

 סמינר הקיבוצים גליקסמן שירה 84

 בן גוריון  אור יונתן 85

86 David Skoler Northwestern Pritzker School of Law 

 הפתוחה מובשוביץ  עמיחי  87

 גוטוירט וקנין הדר משה 88

 אורט כהן עומר 89

 האוניברסיטה הפתוחה שייצ'וק אלינה 90

 שערי משפט  כהן הראל 91

 העברית הכהן תמר 92

 רימון  ונגל  אור 93

 העברית שטרנברג  נועה 94

 בר אילן מימון  צוריאל 95

 האוניברסיטה הפתוחה מהצרי שיר 96

 הפתוחה גולדנשטיין אייל 97

 תיכון אביב רעננה  משולם  אורי 98

 אוניברסיטת אריאל קלרמן מרום 99

 העברית כהן אמיר 100

 חיפה לובל עידן 101

102 David Billet Fordham School of Law 

 אוניברסיטת תל אביב בן איתמר יובל 103

 אריאל יהושע יעקב  104

 האונברסיטה האקדמאית  מרקו שי 105

 אריאל מנגסטה משה 106

 הבינתחומי נצר  חי 107

 בר אילן רוה עדן 108

 פרס  בכר אלון 109

 אוניברסיטת אריאל כהו תהילה 110

 אוניברסיטת אריאל שמאי אריאל 111

112 Or Barel אפקה 

 בן גוריון  חגאי עדי 113



 

 אוניברסיטת תל אביב פרץ  רועי 114

115 Maya Blank  
 האוניברסיטה הפתוחה דן רועי 116

 העברית רבינוביץ אורי 117

 קריית אונו חי טל-אור 118

 אפקה זוארץ יניר 119

 מכללת אפיק שגיא מתן 120

 שכירה  דדון לורן 121

 אוניברסיטה העברית שניידר  עמית 122

 בר אילן נחשוני  עמיחי  123

 שערי משפט  אויקנין  דניאל  124

  ראובן  לירון 125
126 amichai movshovitz the open university 

 יד קנדה  מורסיאנו אברהם 127

  ששון מעיין  128
 שערי משפט  כהן מאור 129

130 Natan Bachar  המכללה למנהל 

 אוניברסיטת אריאל יוסופוב  דניאל  131

 העברית ענתבי  גולן 132

133 Maor Levavi Technion- Israel institute of Technology 

 מכללה אקדמית הדסה  צור חיים 134

 סמינר הקיבוצים סבגי עינב 135

 Jerusalem College of Technology סופר מעיין  136

 אוניברסיטת בר אילן פרנק  חנה 137

 אוניברסיטת אריאל דמתי שני  138

139 Raul Sierra  
 הר וגיא ביטון  אוהד 140

  בן דוד אושר 141
 הטכניון רובוניץ שון 142

 תיכונית רמת גן ישיבה  עם שלם  רועי 143

  שופף  נעימה 144
  משה איתמר 145
 האוניברסיטה הפתוחה רוה עינת  146

 האוניברסיטה הפתוחה שלום  יוני 147

 פרס  רפילוב מישל 148

149 Nadiv Rencer The open university 

 הג'ימנסיה  גבתי אופק 150

151 Jesse Kaminski McGill University 

 מכללת אורנים  דהן חננאל  152

 האוניברסיטה הפתוחה כהן רז  153

  בלדב משה 154
155 Uri Peleg Open university israel 

 שערי משפט  זוהר אסף 156



 

157 Ilya Kovalevski  
 פתוחה  דאדי מלי 158

 מכללת הדסה  שבבו נופר  159

 שנקר  גורביץ אליהו  160

 ללא קורייש יעל 161

 מכללת מלט"ש  בוסי  שלום  162

 אריאל נגר  רות 163

 העברית עמר מיכל 164

 טכניון  אלמוני פלוני  165

166 Ravid Reif University of Pennsylvania Law School 

 אוניברסיטת תל אביב פוטש  רומי 167

 ישראל האס אשר 168

 תיכון המושבה חזן גפן 169

170 aviad mena הקריה האקדמית אונו לשעבר 

  פארי גבע 171
 המכללה למינהל  קוטלר רחל  172

173 Dan Malta Technion 

174 EITAN COHEN Hebrew university 

  קנופף פרח  רות 175
 האקריו  דעוס דורי 176

 אריאל פריי רוני 177

  קנופף פרח  רות 178
 בר אילן אמיר עדי 179

 קריית אונו טמיר עמיחי  180

 אילןבר  נביא בתאל 181

 ניסן נתיב  אברמוביץ'  הילה 182

183 Daniel Miller Jerusalem College of Technology 

 אוניברסיטת רייכמן פוכט  טל 184

185 Zachary Gitman Vanderbilt University 

 האונברסיטה הפתוחה פריד  חיים 186

  פרן מור 187
 סמינר הקיבוצים פאר לי 188

  כהן מיכל 189
 המכללה למנהל  טריף  אהרון  190

 העברית טירי מאור 191

 הבינתחומי סגל רועי 192

 בר אילן חייט עדן 193

 Hebrew U פישר  יעל 194

 הפתוחה דנה  בתאל 195

196 Kuntz Kendall University of Maryland Francis King Carey School of Law 

 מקצועית המרכז החרדי להכשרה  הלוי חנה 197

 קריית אונו גלבר שלו 198

 בר אילן סגל נדב  199



 

 שערי משפט  תייר רינה 200

 אוניברסיטת חיפה  רייס עופר 201

 אוניברסיטת אריאל אגסי יהושע 202

  כהן נעה 203
 הפתוחה אדלר אושר 204

 אריאל ליבמן  אלקנה 205

 צהל  גזמה אור 206

207 Callie Terris Villanova University Charles Widger School of Law 

208 David Cohen Haifa university 

 האוניברסיטה הפתוחה אוחנה יהב  209

  הבר נעמי 210
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב שרעבי מור 211

  בבל הוד 212
 BGU נרי  ראם 213

 שמעוןהמכללה האקדמית להנדסה סמי  גולדנברג  דניאל  214

  לוק מיכל 215
216 Inbal Md Reidman 

 אוניברסיטת תל אביב קאושנסקי אייר 217

218 Sophia Billias Case Western Reserve University School of Law 

 בן גוריון  צודק אופק 219

 קדמה כהן נועה 220

 פרס  הלוי ליואר 221

 לא לומד בן מוחה  מיכאל שלומה 222

 ישיבת הדרום  דהן דויד 223

 האקדמית תא דנון מתן 224

 פרס  אלמו ספי 225

 שערי משפט  ג'אן טויטו אוריה  226

 בן גוריון  שיין אסי 227

 אריאל ראובן  לירון 228

 המכללה למנהל  צור דור 229

 פרס  דניאל  שי 230

 אפרתה  מרקוס  אורה 231

 בר אילן מייקלסון  אביטל 232

233 Jaren Butts Wake Forest University School of Law 

234 Coren Oranski Sela group 

 אריאל כלף  אליסף 235

 האוניברסיטה העברית לן טליה 236

 העברית בן חמו  נועה 237

 בר אילן טוננבאום  גבריאל 238

239 Amanda Ibrahim University of Michigan Law School 

 הפתוחה רוה עדן 240

 Home לייטנר  ירדן 241

 רופין אורן נטע  242



 

 קריית אונו בוזנה חיים 243

244 michael soloveitchik The Hebrew University in Jerusalem 

 הקריה האקדמית אונו  שולמן מרגריטה 245

   נטלי  246
 דניאלי ארפי טליה 247

248 Eli Edri  מכללת ספיר 

 אביבתל  חסיד מיכאל 249

  וולף דניאל  250
  מאיר אילן 251
 מכללת עמק יזרעאל  כהן אלה 252

 הדסה גולן אריאל 253

 הקריה האקדמית אונו  סהר סתיו 254

 הפתוחה גולדשטיין יוני 255

 האוניברסיטה העברית דרייפוס אמיר 256

 שפלטר  אוחיון  מאור 257

 אריאל חיים הודיה  258

259 Alanna Sadler Syracuse Uni 

 מדרשת דניאלי  סהר אגם 260

 בר אילן אלפיה יוחאי  261

262 Dor Maman האקדמית תל אביב יפו 

 המכללה האקדמית אונו בוקס  אורן 263

 הפתוחה מלייב  מאיה  264

  נשיא  אושר 265
 הבינתוחמי סגל עדי 266

 טכניון  נוי דוד 267

 אילן-אוניברסיטת בר אדרת  נגה  268

269 Anaelle Meyer Reichman University 

270 Chaya Kaufman Jct 

 אוניברסיטת תל אביב אוחנה סהר 271

 אונבסיטה העברית אלבאז ברכה 272

 מכינת מיתרים לכיש  טויזר חגי 273

 האוניברסיטה הפתוחה חורי נופר  274

 הפתוחה אברגיל נוהראי 275

 אחווה  אליהו  שירו 276

277 Stacey Shenderov University of Miami School of Law 

 הבינתחמי אזריהן ירדן 278

279 shimi key אונברסיטת תל אביב 

  דדו עבדאללה 280
 מכללה לפיננסים  Bdo חודפי אופיר 281

 דה שליט  שגב תום  282

 המכללה למנהל  מיצ'בה  סוזנה 283

 עזריאלי מכללה להנדסה  דוד ברק 284

285 Rahel Schwarz UNIVERSITY OF HAMBURG – FACULTY OF LAW 



 

 בינתחומי אבודרם עידן 286

  בייגלמן  מישל 287
 בראודה  אביטל בר 288

 האוניברסיטה הפתוחה רוה נטע  289

 הטכניון כהן שלום  290

 מולדת  יעקובי  דורית  291

292 Yael Alony  מנשר 

 מכללת עמק יזרעאל  מקרוב  פול 293

 סמינר קוק לן אתי 294

 6bסטודיו  שינפלד  רוני 295

 שערי משפט  ויינשטיין לימור 296

 האוניברסיטה הפתוחה גולטמן ניקול 297

 אריאל אברהמי  אביאור  298

 B.D.O finance סביל קימברלי  299

 קרנליוס גאורגייבסקי  רעיה 300

 מכללת אחווה  ידידיה מתניה 301

 האוניברסיטה העברית כהן תהילה 302

  נוי-בר ארנון 303
 המכללה האקמית גליל מערבי מור שיראל 304

 צהל  חכם  יוסי  305

 הפתוחה שיצקו אילנה 306

 בר אילן שגב לירון 307

 האוניברסיטה הפתוחה לב גבריאל 308

 מורה  שטרסלר  אמיר 309

 Word of Life U רויתמן סרית 310

 סטודנט לא  אליעזר שחר  311

 אונ' ת"א  זירקל רון 312

 טכניון  לוי שיר 313

 מכללת הדסה  אשר שני  314

315 Jacob Krum Arizona State University 

 הבינתחומי ברוך שרון 316

 אוניברסיטת אריאל בשומרון בן יוסף נתאי  317

 הפתוחה שמעון מתן 318

319 Jonathan Pellow Queens University, Faculty of Law 

320 Matyas Kohout The George Washington University Law School 

 בר אילן קוגן שמואל 321

322 Bar Zipori Bar Ilan university 

 פרס  סער שירה 323

324 daniel khafi TAU 

325 Yishaya Lebrecht Open university israel 

 האקדמית ע"ש סמי שמעון המכללה  מור מתן 326

 פסגות  גליק גיא 327

 מזמור פלד  פזי  328



 

 בן גוריון  ביטון  אסף 329

 רופין שנפ  נועה 330

331 Shani Diamant  
 האוניברסיטה העברית הדנה יעל 332

 האוניברסיטה הפתוחה חממי  ידידיה 333

 עזריאלי מכללה להנדסה  אביטן  ליה חני  334

335 Shai cohen רידמן 

 תיכון זיתוני  אופל 336

 הפתוחה סבו  סער 337

 Sce כהן אביב  338

 האוניברסיטה הפתוחה מור לירז  339

  יחיאל איתמר 340
 חיפה ארצמן שמואל 341

 תל חי  עזרי מתי 342

 שמיר סוסקינד נעמי 343

 אקדמית נתניה מואתי בר רוי יוסף 344

 תרצה גרנות  מליק מורן 345

 אוניברסיטת אריאל בשומרון סתת  אסתרחיה  346

 בן גוריון  חג'בי אלעד 347

 מכינת הבוגרים האונ' העברית  פרמן תמר 348

349 Talia Citron George Washngton Uni 

 אריאל רפאל  אילון  350

  כהן דין 351
 המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט  עופרי תומר 352

 שערי משפט  פיסטוקצי אסף 353

 אוניברסיטת תל אביב בנצל  אורון  354

 אריאל קצין טליה 355

 בר אילן מריאן  מאיה  356

 אין   לאה 357

 העברית לבנת  אבי  358

 אונו בן עזרא דוד 359

 המכללה למינהל  בר עילי 360

  גלאובר נעמה 361
 ברנר פתח תקווה לוי נחמן 362

 מכללת לוינסקי סויסה  לורין 363

 בראודה  אמסלם ירדן 364

 מכללת אשקלון כהן אבישי 365

366 Itamar Yaffe IDF 

367 Ashley Bergfield The University of Texas School of Law 

 מכללת אורט הרמלין אבייב  אברהם 368

 האוניברסיטה הפתוחה טויטו עדן 369

 אוניברסיטת תל אביב שקד יניר 370

371 Ilana Zoaretz Tel Aviv Uniersity 



 

 מרכז אקדמי לב  פרידמן נעמה 372

 הר וגיא רופא דביר 373

 לאובק  מזרחי אליאור 374

 Michael כליפה  מיכאל 375

 אוניברסיטת תל אביב הסנאר יונתן 376

 הטכניון כהן משה 377

378 Ella Zabari Technion 

 המכללה למינהל  קדמי רועי 379

 פרוייקט היל"ה עובדיה  אוראל 380

 האוניברסיטה הפתוחה וולפמן נתאי  381

 חבד גלנט  יצחק 382

383 Ido Vana Tel Aviv university 

 רשות המיסים  עדקי לאה 384

 טכניון  כהן גיא 385

386 Tanya Wesseik Deakin Uni 

387 Alon Tenenbaum Hit 

 ויצו ניר העמק וישניאקוב  יעקוב  388

 האוניברסיטה העברית כהן חמוטל 389

 אורט גורה מיכאל 390

 בן גוריון  סוסין  פרדי  391

 טכניון  כהן אדווה  392

 מאי דוג שמאי סהר 393

 האוניברסיטה הפתוחה כפיר  דן 394

 אוניברסיטת רייכמן לייטנר  אליה 395

 אריאל גוטמן הלל 396

 ישיבת ניר  יונה ינון 397

 האוניברסיטה הפתוחה מהלא יעל 398

 שערי משפט  ביטון  מיתר 399

 בן גוריון  שמעון גל 400

 האוניברסיטה הפתוחה יהודאי  הדר 401

 אורות מרקוס  תמה 402

 האוניברסיטה העברית בויצב מירון  403

 אריאל בריגה נטלי  404

 הקריה האקדמית אונו  וטסטון ערן 405

 סמי שמעון שכטמן  ריצ'ארד 406

 האוניברסיטה העברית מיזל אברהם 407

408 Mark Grayson Boston College Law School 

  רודין נתליה  409
410 Mark Grayson Boston College Law School 

 המרכז האקדמי פרס  סוקולובסקי  חנה 411

 הפתוחה ויזנר  שקד 412

 שערי משפט  זריהן כוכבה 413

 לוינסקי שמעוני דניאל  414



 

 הפתוחה שור פקר  שיראל 415

 בן גוריון  יונה משה 416

 מ בוטח באל נעה 417

  גנון עידן 418
419 Rivkah Shamouilian New York Univeristy School of Law 

 אריאל זכריה עדי 420

421 Nicollette Levi University of Miami School of Law 

 חיפה ברנשטיין  סהר 422

423 Ellen Brennan University of Virginia School of Law 

 טכניון  וסרמן  הדר 424

  וולפגור עידו 425
 האונברסיטה הפתוחה שיק תהילה 426

 מכללת הדסה  אבירם דור 427

 בן גוריון  שלו מתן 428

 אונו גן טכנולוגי ירושלים  ברוך דור 429

 אוניברסיטת חיפה  גבאי לירום 430

 קריית אונו סהר יערה 431

 מכללת הרצוג  שטרסברג  מתניה 432

433 Eshel Marko  
 הדסה ט ולריה 434

 Now14scool גנם  אברהם 435

 האונ' הפתוחה בן לולו איתמר 436

 הפתוחה ספדאל  נתנאל  437

 שערי משפט  זוארץ ג'וליה 438

 אורנים דהן חננאל  439

440 adi dankner Tzafit 

441 Eden Kalfon Concordia University 

 I.p.c אבקסיס  שיר 442

 אוניברסיטת בר אילן עטיה שרה 443

 שערי משפט  לוסטינג  קרן 444

 Tel-Aviv U פישמן מריה  445

 מכון ויצמן בן חור דניאל  446

 HIT כץ  רועי 447

 שערי משפט  חגואל אסף 448

 פרס  סימיונוב  לימור 449

450 Ashley Schulman McGill University 

 העברית שרמן-ביסמות אביטל 451

 האוניברסיטה העיברית / מיכללת אורת  בר יהודה דניאל  452

 האוניברסיטה הפתוחה בן שימול תמר 453

 bar ilan univesity טבול יוסי  454

 בית ליאור טובול שמרית  455

456 Nick Johnson Regent University School of Law 

 העברית חסון שרון 457



 

458 Tal-Chaim Sigron The open university 

  סיסו  נועם  459
 sce אמר מיכאל 460

 שערי משפט  לוין ירדן 461

 תיכון עמל ב' בורוכוב  דניאל  462

 מרכז שלם  גנץ אלדר  ספיר 463

  מאיר אילן 464
 מכללת ספיר  באזוב  יעקב  465

 הפתוחה פרי נועם  466

 פאר משה  גנם  עמית 467

 אוניברסיטת רייכמן קסטן עמרי 468

 פתוחה  דוידס חנניה  469

 שערי משפט  פריאדון יבגני 470

 העברית קרמני משה 471

 אוניברסיטה העברית בר הדר 472

 המכללה למנהל  זלנוב  דוד 473

 אילן רמון  שביט תומר 474

475 david bashusha ariel university 

 הבינתחומי רוזנשטיין אליענה 476

477 Daniel Krasber Hebrew University of Jerusalem 

 שערי משפט  קרן אריאל 478

 אוניברסיטת לימודי חוץ  בדרק יסמין  479

480 Gedaliah Gabel Tsfat bar ilan university 

 בן גוריון  אוסטפלד  אוריאנה 481

 ישראל מכללת אורות  טרכטינגוט  אביה  482

 אונ' תל אביב גל תומר 483

484 Dor Amsterdamer Vingate 

 בן גוריון  ני קרו 485

486 Natan Goldstein Chayun אוניברסיטת אריאל בשומרון 

 אוניברסיטת אריאל ברבי  שלומי 487

 תלפיות  יפת  תמר 488

 האוניברסיטה הפתוחה לוי נבו 489

490 Daniel Sechuga University of Illinois 

 אוניברסיטה גרימברג רוי 491

 בר אילן חמדני אליה 492

 אונ' תל אביב שופאני  קריסטין 493

 שומריה עלה רם גרינברג  ידידיה 494

495 Hughie Auman School of Tourism 

496 Nofar Berman Bezalel 

  פרידמן רחל  497
 אחיה מכון הכשרה עמר אליסף 498

 אוניברסיטת בן גוריון מרגוליס דנה  499

 בן גוריון  רחימי ליאור 500



 

 שערי משפט  אברג'יל ניסים 501

 הפתוחה קפלן יצחק 502

 אוניברסיטת חיפה  אזולאי מור 503

 ישיבה חיון  מנחם  504

 הטכניון פלג  טל 505

 הקריה האקדמית אונו  שטרלינג  זוהר 506

 אולפנת ערד  פלד  אילה 507

 צהל    508

 בית ברל  ליפשיץ  עומר 509

510 Aaron H Black Tulane University 

 הפתוחה חג'בי אביהוא  511

  שפירא  לי 512
 אוניברסטית אריאל לביא אופק 513

514 Deirdre Defranco  
 עתיד  לארוצה דני  515

 Cornstone college- canada זהבי יצחק 516

517 David Sher  
  לרנר  איל 518
 אפרתה  מרקוס  אורה 519

 בראודה  אביטל בר 520

 העברית מספין מיכאל 521

 שערי משפט  אורבך שי 522

 האןניברסיטה הפתוחה מושון סער 523

 אוניברסיטת אריאל חג'בי ינון 524

 בר אילן קלינגר  יונית 525

 הפתוחה סבו  סער 526

527 Uri Tauber האוניברסיטה העברית 

 מכללת אורנים  וונסובר ליאב 528

  שייך עמית 529
 הטכניון יצחקי ישראל 530

 פרס  איתח טוהר 531

  מקובר  עומר 532
 אוניברסיטת בר אילן יונסי הודיה  533

 גבעת וושינגטון סולימן  שירה 534

 אוניברסיטת תל אביב ש נתנאל  535

 מדרשת דניאלי  בקר נעה 536

 שערי משפט  ממן  גל 537

 הטכניון י נתנאל  538

 העברית כהן יוסף 539

 הפתוחה פש  שבי 540

541 Odelia Nikfar Benjamin N. Cardozo School of Law 

542 Neal Billig The George Washington University Law School 

 מכללת אשקלון צדר  משה לב 543



 

 אוניברסיטת תל אביב שטיינברג  דניאלה 544

 פרס  טיטינשטיין  עדן 545

546 Gergel Lindsey Eve Michigan State University College of Law 

 אוניברסיטת בן גוריון הופמן נגה  547

 אוניברסיטת ת"א  גרופי שחר  548

549 Jordan K Not yet 

550 Edward Geisman ( אוניברסיטת רייכמןIDC ) 

 אורט ביאליק  עזר  יהודה  551

 סמינר הקיבוצים גליקסמן שירה 552

 בינתחומי טופציאשוילי  מיכל 553

 אוניברסיטת אריאל כהן מירז 554

 ברנר  יוסף יובל 555

  הללי דן 556
557 Joseph Abergel Brooklyn Law School 

 ברנקו וייס בושרי הוד 558

 Stern college אונטרברג  איימי  559

 אורט קביטקו  קטי 560

 האקדמית רמת גן  נסים  מני 561

 האוניברסיטה הפתוחה מילישנסקי ויקי  562

  עזרא-בן שמעון 563
 אריאל הלוי אוהד 564

  קורייש קרל 565
 האוניברסיטה העברית אביגדור מאיה  566

 אורט כפר סבא מדיאל דניאל  567

 תכני חיל האוויר אבישר אליאב  568

 מכללת צפת  דסה יוסף אנדלאו  569

 האוניברסיטה העברית אבן צור טסלר  נעמה 570

 מכללת קיי  נעים  שני נעים  571

 אורט באודה אמסלם ירדן 572

 פרס  נבט  אפרת  573

 תיכון איש שלום כפר יונה  פלג  רועי 574

575 Alon Zucker Hebrew University of Jerusalem, Israel 

576 Josh Rheins Case Western Reserve University School of Law; Cleveland, OH 

 המרכז האקדמי רופין דשבסקי מתן 577

 הבינתוחמי וקס גלי 578

 פרס  חן אבי  579

  לוין מיכאל 580
 מכללת אתגר  לין שי 581

 אין  כהן שלום  582

 וייסרמן  ואס אביתר 583

  מנשה  סהר 584
 מכללת אשקלון פרייד רוברט 585

 Open Univercity of Israel קריגר דב 586



 

 צבא דוידוב עתליה 587

 בן גוריון  שולץ  מנחם  588

 מכללת תל חי שטיין אוריה  589

  זהבח מיטל 590
 האוניברסיטה הפתוחה היקרי  הוד 591

 אוניברסיטה עברית הורביץ  מאור 592

  אייזנשטיין מתי 593
 פרס  צלקשווילי עדן 594

 פרס  בן חמו  תהילה 595

 אוניברסיטת אריאל פרץ  דניאל דוד  596

 בית ברל  שמעיה יהונתן 597

 שערי משפט  איספרנסה טומי 598

 שערי משפט  מזור דניאל  599

 שערי משפט  קוממי  קארין  600

  אלגם  תהילה 601
 אורות ישראל  שפר  דניאל  602

  אמיתח הדר 603
 אוניברסיטת בר אילן סנקר משה 604

 בר אילן עטר אוראל 605

 האקדמיה למוסיקה  לוי אלישע 606

 המכללה האקדמית הדסה ממן  אסף 607

 מכללת עמק יזרעאל  במשטיין יוליה  608

609 Jacob Krum Sandra Day O'Conor College of Law 

 מכללת קריית אונו  חלבי אדל 610

 תלפיות  דר שולי 611

 אוניברסיטת תל אביב פנקס  שחר  612

 קריית אונו טאוב יאיר 613

 בית ברל  עמר נטלי  614

 רייכמן לייטנר  אליה 615

 ישיבת בית יהודה 7מימר אחיה  616

 העברית מזוז עדי 617

 בן גוריון  היקרי  אופיר 618

 אוניברסטית אריאל בלחסן אריאל 619

 Hackeru קסטיאל יוסי  620

  ז'רנקוב כרמל  621
  נראה נימרוד אנטון  622
623 Lauren Hobler-Tregerman Hofstra University 

 מכללת תל חי איתן דניאלה 624

  שרף  חנניה  625
  שפר  אהרון  626
  ליברמן בר 627
 פרס  ראש חודש  אופק 628

 אוניברסיטת אלקיס חיה 629



 

 מכללת לסלי  קורי חדוי 630

  טלקר אוריין  631
 מדרשת דניאלי  אוחנונה נועה 632

633 adam kazachinsky הטכניון 

634 Samantha Greenstein George Mason Uni 

  שמעוו אריאלה 635
636 Nomi Sasson Bakey האוניברסיטה העברית 

 אריאל דוק לירון 637

 הדסה הוד עטרה 638

 אוניברסיטת תל אביב רמות תמיר 639

 צהל  תנעמי  יובל 640

 האוניברסיטה הפתוחה עמר עידן 641

 גבעת רם  נחמיאס גוני 642

 מכללת עמק יזראל  אשרף  הודיה  643

  מכלוף  רחלי 644
645 Golan Ben Moshe אוניברסיטה העיברית 

 פרטי  כך  יהודה  646

647 adam kazachinsky  
 המרכז האקדמי פרס  אורני נאוראי 648

 אורט כהן איתי 649

 Open University וסרמן  אמיר 650

 הקרייה האקדמית אונו  ברויאר  איתמר 651

 אריאל בן יואב  652

 תל אביב בבילה  שיר 653

 האוניברסיטה הפתוחה הרשקוביץ מאור 654

655 Itamar Babai Bar Ilan university 

 הפתוחה רוזנברג  סטיבן  656

 אריאל קוגן שמואל 657

 אריאל וילינגר  חיים 658

659 Jonathan Gennari Arizona State University Sandra Sandra Day O'Connor College of Law 

 תל חי  פוגא תחיה 660

 הפתוחה דור עידן 661

  אטלי אדיר 662
663 Ben Mishael Afeka College For Engineering 

 בר אילן איזיקוביץ  מעוז 664

  ברנד  מקס 665
 תיכון הראל  שמעון רותם  666

667 Matthew Tripp-Cox University of Oregon School of Law 

 בית ספר של החיים  קורחוב  מיכל 668

 אוניברסיטת בר אילן פנקר  משי 669

 האוניברסיוה העברית  קינן דוד 670

 שערי משפט  לוי הדס 671

 תל אביב נקווה אלי 672



 

 אוניברסיטת חיפה  אשר עומר 673

 האוניברסיטה העברית טיבייב  ליז 674

675 Zvulun Yevdayev עמק יזראעל 

676 Yehonatan gonen  מכללת צפת 

 גולדה מיכאלי דולב 677

 שערי משפט  דקל נורית  678

 תל אביב פישמן דניאל  679

 אוניברסיטת תל אביב פרירה קוראה הגר 680

 מכללת מבחר  שושן מנחם  681

 אילןבר  בר יהונתן טאטו  682

 אריאל זכריה עדי 683

 רופין זכרוב ארטיום אברהם 684

 . כהן יהל 685

 מכון הטכנולוגי חולון Hit ברקוביץ׳  אור 686

687 Mayumi Takuya  
 פרס  אריה ליאור 688

 האקדמית נתניה שמש  אור 689

 מכללת הדסה  הוד עטרה 690

 פרס  יומטוב  ברק 691

 שערי משפט  איטאס ליעד 692

   שושנה  693
694 Eliyahu Fisherman Open university 

 תל אביב ארביב  שי 695

 האוניברסיטה העברית סנקר רחל  696

 המרכז האקדמי לב הבר דוד 697

 העברית בוזגלו משה 698

 העוניברסיטה חנגל  עמית 699

 הגימנסיה העברית יצחק רותם  700

 אוניברסיטת אריאל זכריה עדי 701

 בר אילן זלצמן  יעקב  702

 הקריה האקדמית אונו  בוקס  אורן 703

704 Rey Wolf אוניברסיטת תל אביב 

 שערי משפט  דן שרון 705

  חיריק בנימין  706
 huji ונקל צור 707

 האוניברסיטה העברית רוזנמן אביב  708

 אונ' תלאביב קרפול שרון 709

710 Yarin Cohen Ashkelon college 

 ספיר פומנקו נתנאל  711

 אורט אפרידר  קורוצ'קין  דניל  712

 אוניברסיטת בר אילן לוי ליקו 713

 מכלל ירושלים  הולנד  צנה  714

715 Liel Oren HIT 



 

 האקדמיה למוסיקה  לוי אלישע 716

 הקריה האקדמית אונו  פלאח  לירז  717

 ישיבת סוסיה גלדצהלר  אייל 718

 האוניברסיטה הפתוחה בוחניק דבי 719

  רייס איתי 720
 האוניברסיטה הפתוחה אליהו  דני  721

 הקריה האקדמית אונו  קדמי טל 722

 שערי משפט  ביטון  הדר 723

724 Raz Barak The Max Stern Academic College of Emek Yezreel 

 תל חי  תירוש  אור 725

 שערי משפט  רואש ליטל  726

 קריית אונו גרייס איתן 727

 מכללת הדסה  מלס תיאודור 728

 אוניברסיטת אריאל זיו תהילה 729

 בר אילן קקון  רותם  730

 וינגייט אוש רחל  731

 האקדמית תל אביב יפו בצר תומר 732

 תל חי  פוגל  תחיה 733

 הפתוחה קרסיק שמוליק 734

 מעיינות מניר שילה 735

 בר אילן דרשן  רויטל 736

 העברית רבני אורטל 737

  לירן נועם  738
 אוניברסיטת אריאל רומנו אייל 739

 מכללה למנהל  אזולאי דניאל  740

741 Vladimir Zokopniuk יו -מכללת האקר 

 מכללת עתיד חיפה זרבאילוב ברוך 742

743 Ariel Baras BGU 

 רופין שפיר  כפיר  744

 הפתוחה יפרח אלישע 745

 שערי משפט  יושבייב  אורטל 746

 האוניברסיטה הפתוחה אישבי אביב  747

 אוניברסיטת תל אביב פרידמן לקס 748

 פרס  עזרא דן 749

 בר אילן לוי רומי 750

 אוניברסיטת בר אילן דיין שרה 751

 פרס  נאגוקר מנשה  752

 טכניון  מליחי עודד 753

 בן גוריון  גורביץ דניאל  754

 המכללה למנהל  חוגי חיים 755

 שערי משפט  לנגרמן  דניאלה 756

 קריית אונו פנילוב  גדי 757

  קורייש יעל 758



 

  מלמד נויה 759
 אונ' בר אילן גלמן מיכל 760

 יבנה פניגשטיין אביעד 761

762 Pauline Selle Florida southern College 

 אוניברסיטה העברית טיבייב  ליז 763

 גוריון בן  שלום  יער 764

765    
  פסחוב רחל  766
 אוניברסיטת רייכמן רופאים דניאל  767

  חי טל-אור 768
 Israel animation college פולסקי עמנואל 769

 אריאל ברבי  דקלה 770

 שערי משפט  שרבט  מאיר 771

  מלול אביב  772
 פרס  ממיסטלוב  אסתר 773

 שערי מדע ומשפט  רבי אייל 774

 מכללת ספיר  אלחנון יעל 775

 מכללת כנפי רוח בירושלים  הרוש נתנאל  776

 הפתוחה מלייב  מאיה  777

 בר אילן ביחיו  קרלוס 778

 הבינתחומי דניאל  רז  779

  פרץ  קרן 780
 אונ' תל אביב מוראדיאן  נופר  781

 בר אילן ריגלר  עוז 782

  שאין פולינה  783
 Huj אוחיון  סהר 784

785 Ofek Gitit אוניברסיטה הפתוחה 

786 Aviad Avramov Bar ilan 

 האוניברסיטה תל אביב פסטרנק  יניב 787

 מכללת הרצוג  טל אורי 788

 האקר יו  קסטיאל יוסף 789

 שערי משפט  שק הדר 790

 בר אילן פרץ  רות 791

 הפתוחה רפאלי שמעון 792

 האוניברסיטה הפתוחה אוכבד ורד 793

  אלי יהודית 794
 האוניברסיטה הפתוחה מייר שי 795

  טלמן חן 796
 אוניברסיטת בן גוריון רבינוביץ' שיאל 797

 שערי מדע ומשפט  זוארץ ג'וליה 798

 המכללה למנהל  היקרי  אור 799

 כפר נוער עיינות  הלוי עמית 800

 חיפה זבולדובסקי  שרונה  801



 

 הבינתחומי נוריאני נירית  802

 אוניברסיטת בר אילן כהן נריה 803

 מכללת אורט תל אביב ואטר גבריאל 804

 בר אילן חסנו אלחנן  805

  אנסבכר  עמיחי  806
  זומר ניצן  807
808 Mikel Philip Harvard 

 Harvad university losang כדורי עוז 809

 פתוחה  היקרי  דרור 810

811 Oren Heskia Cardozo 

812 Lion Moler Hadassa 

 בר אילן גלב שירה 813

 עברית עברון  נדב  814

 בש  Sce יופה מקס 815

 אין  אלהררי דותן 816

 אונ' תל אביב פולק ניר  817

 אוניברסיטת תל אביב בן טוב מעוז 818

 האוניברסיטה הפתוחה חכם  שקד 819

 בינתחומי טיגר איתן 820

 באר יצחק אמור דניאל  821

822 Guy David Hit 

 אוניברסיטה פתוחה קדוש בר 823

 אריאל סימוני נעמה 824

 אוניברסיטת אריאל צברי נתנאל  825

 המכללה למנהל  קסטן יפתח  826

 תל חי  נתנאל  עידן 827

828    
 אוניברסיטת חיפה  רכאב אדם 829

830 Erez Gedj מכללת אורט סינגאלובסקי 

 רופין בן אישטי טל חביב 831

 שערי משפט  סימיונוב  ריטה 832

  יהודה  אלחנן  833
 אוניברסיטת אריאל לביא נעם  834

 בר אילן שילה יערה 835

 Omeradamame אדממה  עומר 836

 אורט וולף נעמה 837

 מכללת עמק יזרעאל  רינגר  יאיר 838

 מדרשת דניאלי  כהן שירה 839

 אריאל מנדלסון יוני 840

841 Eliav Levy  
 האוניברסיטה הפתוחה ג'אן אמיתי 842

843 Yarden Felz Ben Gurion university 

 הנדסאים תל אביב גוטליב איתן 844



 

 אריאל יפרח מיכל 845

  יחיא ארז 846
 דן גורמה טרבלו מאיר 847

 המסלול האקדמי מכללה למנהל עבודי רון 848

 בר אילן כץ  לי חי 849

850 Barak Davis Technion 

 אקדמית תל אביב יפו  לוריא אהרון  851

 קריית אונו גייקובס  ג'וש 852

 חיפה מלכה שני  853

 רופין ריביס  גל 854

 האוניברסיטה של החיים דהאן אור 855

856 Shiri R  
 אריאל חצבני  יונתן 857

 רופין קארילקר שקד 858

  גיידמקין  אירה 859
860 Matt Raphen Southern Methodist University 

 ויינגייט שיינמן רינה 861

862 Kurt Harris Case Western Reserve University School of Law 

863 Tali Torigian University of London 

 ג'ון ברייס  מילשטיין מאיר 864

 האוניברסיטה היברית  קדמי חן 865

866 afas klais technion 

 מדרשת דניאלי  עזרא כרמל  867

 אוניברסיטת  בן גוריון טפר  עדו 868

869 Sarah Dvorak Vanderbilt University Law School 

 האוניברסיטה הפתוחה בלוק עזרא 870

  מנצור  מלאק 871
 אורט איסקוב  אוסנת  872

  איטח אודליה 873
 המכללה למנהל  מירון  אריאל 874

875 Sara Osditcher  המכללה למנהל 

 אוניברסיטה העברית טיבייב  ליז 876

 יד ששון  אסולין  דויד 877

 אריאל כהן משה 878

879 Adi Naot Tel Aviv University 

 המוסד האקדמאי לב  פרידמן רונית  880

 אפקה דהן תמיר 881

 בר אילן אליהו  שירה 882

 האוניברסיטה העברית גרפינקל  עידו 883

 גוטמן אדרי עומרי  884

 יפו -המכללה האקדמית ת"א גרינברג  יובל 885

 העברית קאופמן  שי 886

  יפרח אליאב  887



 

  דוידוביץ'  נהוראי 888
 העברית טייכמן רועי 889

 יצחק שמיר פ"ת  ריגלר  אסף שלום  890

 בר אילן לנצ'נקו רון 891

 Israeli music institude גלעד  אלון 892

 בר אילן לויאן  ליאורה 893

894 B B  הקריה האקדמית אונו 

895 Yishaya Lebrecht Open university israel 

896 Eldar Biton Tel Aviv University 

 אוניברסיטת חיפה  חרמון אורון  897

898 Rauf Abutia Tel-Aviv University 

 הפתוחה חג'בי אביהוא  899

 הבינתוחמי טורין מיכל 900

 המכללה למנהל ראשון לציון  נחמני  יוסף 901

 מכללת קרנליוס  להט אורי 902

 שנקר  גולן נוי 903

904 Mason (Glenn) Leana University of Tulsa College of Law 

 הבינתחומי קריוגה ענבר 905

906 Emma Fishman University of Montreal 

 הבינתחומי חיים נוי 907

 מכללת ספיר  זקרי אלין 908

 הבינתוחמי ארבלי יובל 909

 אוניברסיטת תל אביב מרקוביץ  גני  910

  חדד  אלון 911
912 Danielle Fink Mitchell Hamline School of Law 

 פרס  אלימלח נווה 913

  דיאמונד אורן 914
 דניאלי קלזן אריאל 915

 האוניברסיטה הפתוחה אהרוני ליאור 916

  אלוורס וגה יעל 917
 פתוחה  פיליפ  יובל 918

 בר אילן טוחנר  ברק 919

 אוניברסיטת אריאל אוחיון  מיכאל 920

 המכללה האקדמית אורט דותן דודו 921

 אוניברסיטת בן גוריון לוינסקי יצחק 922

923 Goldfish Team Goldfish Uni 

 תל אביב מסיכה אור 924

  בלופ רז  925
 אריאל מדינה ענבל  926

 שערי משפט  תמרי דנה  927

 אוניברסיטת אריאל בשומרון שמחי דוד 928

 קדמה כהן סימה  929

 אילן-אוניברסיטת בר זילברצויג  רועי 930



 

 אוניברסיטת תל אביב בן זאב מעין  931

 הטכניון לבב דניאל  932

933 Mendi namirovsky  ברוקליןהישיבה המרכזית 

 אוניברסיטת חיפה  אסרף גילי 934

  זיו אורנה 935
936 Michal Amar Hebrew University of Jerusalem 

 11קרית אונו נקטלוב יוחנן 937

 בר אילן מיזל עדי 938

  שווי צבי 939
 העברית נצר  סלי 940

941 Yakir Kabalo Bar Ilan University 

942 Shawn Shadsirat Loyola law school 

  פישמן יעקב  943
944 jacob yaakubov Afeka College 

 Hackeru קסטיאל יוסי  945

 העברית רבינוביץ אורי 946

  פורייס מתת  947
  נעים  דניאלה 948
949 Eliav Ohaion Open University 

 תל אביב זהבי שיאל 950

 אריאל רבל"ג  יובל 951

  אלגוב נאור 952
 אולפנת צביה כוכב יעקב  כהן תהילה 953

 חיפה חי3מד משה 954

  יעקב  עדי 955
956 Hodaya Shamia University of Haifa 

957 Ori Vered Haddasah Acadmic Collge 

 רידמן באר שבע בן חיים עודד 958

959 Zoe Waldman George Washngton Uni 

  שובל אסתר 960
 Int פחימה חנן 961

  גיגי שקד 962
 שערי משפט  בראזני שני  963

964 Shir Leiz Tau 

 הימלפרב זוסמן ידעיה 965

966 Jaim Cohen Technion 

 בר אילן בן שושן יאיר 967

968 Noa ben hamo האוניברסיטה העברית 

  הללי דו 969
 מכללה הטכנולוגית  כרמל  אוריה  970

 דוד ילין גרינפלד  טל נוי  971

972 Leana Gelenn  
 אוניברסיטת בן גוריון נודלמן אריה 973



 

 הפתוחה עמיאל עדן 974

 אריאל בשומרון הלוי נופר  975

 בר אילן מ ח 976

 אוניברסיטת בן גוריון שטרית  עומר 977

 הפתוחה כהן טל 978

 שערי משפט  עאמר לואי 979

 האוניברסיטה הפתוחה בלאו כפיר  980

 שערי מדע ומשפט  בן דוד מורן 981

 תל חי  עדיני תומר 982

 הקריה האקדמית אונו  כהן ישי 983

984 Stav Pery Yale 

 המכללה למנהל  אלבז ראובן  985

 האוניברסיטה הפתוחה לייטנר  שקד 986

 אפקה גדייב ליטל  987

 בן גוריון  מלכה חנה 988

 אריאל מלכא אמונה 989

 המכללה למינהל  פורת  נתנאל  990

 שערי משפט  ג'רבי שרה 991

 רייכמן מיזל תמר 992

993 Ofek Steiner TLV UNIVERSITY 

  לוי מיכאל 994
 הפתוחה רן לי 995

 Ben gurion university התשואל  הליאור 996

 Campbridge טולדנו  אבנר 997

 אריאל ברזל  חגי 998

 האוניברסיטה העברית אדורם בן ציון 999

1000 Jacob Weiner University of Virginia School of Law 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


