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  השכלה גבוהה
 בוגר הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, בהצטיינות; – 1982 .1
עבודת  ד"ר למשפטים, הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, נושא – 1989 .2

 בקיום חוזים", בהדרכת פרופ' גד טדסקי.הדוקטוראט: "עקרון ההתאמה 

   
 מינויים אקדמיים

 עוזר מחקר לפרופ' גד טדסקי; – 1981/2 .1

 אביב;-מורה מן החוץ בחוג לחשבונאות באוניברסיטת תל – 1987/8 .2

 עוזר בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים;-מורה – 1989/90-1987/8 .3
4. 1990/1 – Visiting Researcher, Harvard Law School, USA; 
 מרצה בכיר )ללא קביעות(, הפקולטה למשפטים, ירושלים; – 1991 .5

 שם ליונל כהן;-מינוי לדוכן על – 1992 .6
 פרופסור חבר )עם קביעות(, הפקולטה למשפטים, ירושלים; – 1995 .7

8. 1996/7 – Visiting Scholar, Yale Law School, USA; 
הוראת קורסים וסמינרים בכמה מכללות למשפטים, לרבות המרכז הבינתחומי  –ואילך  1997/8 . 9

בהרצליה, המסלול האקדמי של המכללה למנהל בראשון לציון, מכללת שערי משפט בהוד השרון 
 גן.-והמרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת

 מינוי לקתדרה למשפט מסחרי ע"ש ד"ר אוגוסטו לוי; – 1998 .10
 ;פרופסור מן המניין, הפקולטה למשפטים, ירושלים –ואילך  1998 .11
12 . 2005/6 – Senior Global Research Fellow, NYU Law School; 
)הוראת קורס מבוא  Università Cattolica del Sacro Cuore, Milanפרופסור אורח,  -  2008. אפריל 13

 ;לניתוח כלכלי של המשפט(
)הוראת הקורס  Georgetown University Law Centerפרופסור אורח,  – 2009, סתיו 2008. סתיו 14

“Advanced Contract Law”;) 
)הוראת  Visiting Professor, University of Milan, Bicoccaפרופסור אורח,  – 2009יולי -. יוני15

 קורס מבוא לניתוח כלכלי של המשפט(;
רס מבוא לניתוח )הוראת קו The Inaugural Lawrence E. Irell Visiting Scholar – 2010. סתיו 16

 הכלכלי של המשפט(;
)הוראה משותפת של סמינר  University of Zürich Faculty of Lawפרופסור אורח,  – 2011. אפריל 17

 טיקה של הניתוח הכלכלי של המשפט.על התיאוריה והפרק
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פרופסור אורך, מכון מקס פלאנק לכלכלה, יינה, גרמניה )הוראת קורס מרוכז בנושא  – 2012. יולי 18
 (;IMPRSספר קיץ של -ניתוח כלכלי והתנהגותי של דיני חוזים בבית

)הוראת  Center for Transnational Legal Studies, Londonפרופסור,  – 2015אוקטובר -. ספטמבר19
 קורס בתיאוריות של דיני חוזים(.

 
 פעילות אקדמית נוספת

 העת "משפטים";-חבר במערכת כתב – 1981/2-1979/80 .1

-המשפטים, בראשות נשיא בית הממונות במשרד-הוועדה לקודיפיקציה של דיני חבר –ואילך  1987 .2
 המשפט העליון, פרופ' אהרן ברק;

 עריכת קבצי חקיקה ופסיקה בדיני חוזים ובמשפט הפרטי; – 1993, 1988 .3

 ,הסבר בנושא חוזי מלאכה-חוק מלוות דברי-הגשת דין וחשבון וכתיבת הצעות – 1994-1993 .4

 חוזי שירותים וחוזי תיווך עבור משרד המשפטים; 

 פרופ' מיסודו של פרופ' ג' טדסקי, ביחד עם פירוש לחוקי החוזיםעריכת הסדרה  –ואילך  1995 .5
 ;שלופרופ' ג' א"מ ראבילו ו

 ;Israel Law Reviewהעת -מערכת כתב חבר – 2003-2001 . 6
 העת "משפט וצבא";-יו"ר הוועדה האקדמית המייעצת של כתב – 2003-2002 . 7
ורת במדעי הרוח כתב עת לביק –חבר במועצת המערכת של כתב העת "קתרסיס  –ואילך  2004 . 8

 והחברה";
 ה של האגודה הישראלית למשפט פרטי;חבר ההנהל – 2012/13-2011/12 . 9

 חבר ועדת הניטור הבינלאומית של המחלקה למשפטים באוניברסיטת קפריסין, ניקוסיה. – 2016 .10
 

 הוראת קורסים וסמינרים
דיני חוזים; דיני חוזים מתקדמים; תיאוריות של דיני חוזים; חוזים מיוחדים )מכר, שכירות וקבלנות(; 

חוזה; מבוא למשפט וכלכלה; סדנת משפט  טווח; דיני חוזים צרכניים; תרופות בשל הפרת-חוזים ארוכי
 פרטי ומסחרי.

 

 פעילות נוספת באוניברסיטה
 חבר ועדת ההוראה של הפקולטה למשפטים; – 1998/9, 1997/8, 1994/5, 1992/3, 1991/2 .1
 הממונה על המשמעת של הסטודנטים; – 1996, 1994/5-1993/4 .2

חבר הוועד המנהל של המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי  – 2001/2-1997/8, 1995/6-1994/5 .3
 ע"ש הרי ומיכאל סאקר; 

 חבר הוועדה להכנת תוכניות לימודים; – 1995/6 .4
 סגן יו"ר ועדת הערעורים בנושא משמעת סטודנטים; – 1998/9-1997/8 .5
 סגן דיקן, הפקולטה למשפטים; – 2001/2-1999/00 .6
 סיו"ר ועדת ההוראה של הפקולטה למשפטים; – 2001/2-1999/00 . 7
 ;חבר ועדת נה"ל – 2001/2-1999/00 . 8
 ועדת קבלה, הפקולטה למשפטים; – 2001/2-2000/1 . 9

 יו"ר הוועדה לרפורמה של תקנוני המשמעת של התלמידים באוניברסיטה העברית; – 2001/2-2000/1. 10
 דיקן הפקולטה למשפטים; – 2004/5-2002/3. 11
 חבר הוועדה לניסוח הרפורמה בהליכי המינויים וההעלאות באוניברסיטה העברית; – 2004/5 .12
 מינויים של הפקולטה למשפטים;יו"ר ועדת ה –2011/12-2009/10, 2007/8-2006/7 . 13

 חבר הוועדה למדיניות אקדמית של האוניברסיטה העברית; –ואילך  2007/8. 14

 של האוניברסיטה העברית; הפועל הוועדחבר  – 2010/11-2008/9. 15
 חבר בחבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית; – 2010/11-2008/9. 16
 האוניברסיטה העברית;של חבר ועדת החיפוש לנשיא  – 2008/9. 17
 עדת המינויים של הפקולטה למשפטים;חבר ו – 2008/9. 18
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 חבר הוועדה לבחינת פעילותם של הגופים האקדמיים של האוניברסיטה העברית; – 2008/9. 19
 חבר הוועדה לבחינת עומס ההוראה באוניברסיטה העברית; – 2009/10-2008/9. 20
 חבר ועדת המינויים של הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית; – 2013/14-2009/10. 21
 חבר ועדת הסינון של המחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית; – 2011/12-2009/10. 22
 ;העברית בר הוועדה המתמדת של האוניברסיטהח – 2013/14-2010/11. 23
 עת במשפטים;-יו"ר הוועדה להכנת מדד ירושלים לדירוג כתבי – 2015-2015, 2011/12-2010/11. 24
 ז אהרן ברק למחקר משפטי בינתחומי;מרכהמייסד של מנהל ה – 2012/13-2010/11. 25
 חבר הוועדה המייעצת לענייני מגדר של האוניברסיטה העברית; –ואילך  2012 .26
( למחקר אמפירי של קבלת I-Coreחבר ההנהלה האקדמית של מרכז המצוינות ) – 2018-2013. 27

 החלטות והמשפט;

חבר ועדת המינויים האוניברסיטאית למינויים והעלאות עם קביעות במדעים  – 2016/17-15/16. 28
 העיוניים. 

 
 אקדמי-ניסיון מקצועי חוץ

עו"ד  ,התמחות במחלקת הבג"צים של פרקליטות המדינה, בהדרכת מנהל המחלקה – 1982-1981 .1
 רנאטו יאראק;

 השירות הצבאי;הדין, אחרי השלמת ההתמחות במסגרת -חבר בלשכת עורכי – 1984 .2
בנושאי  ,ייעוץ, חקיקה והופעה בפני טריבונלים שיפוטיים במסגרת השירות הצבאי – 1987-1982 .3

 מקרקעין, משפט בינלאומי פומבי, משפט מנהלי ועוד;

 ;השתתפות במשא ומתן המדיני עם הפלסטינים על הסדר הביניים בגדה המערבית – 1995 .4
מונתה בידי ראש הוועדה לבדיקת הליכי רישום המקרקעין ביהודה ושומרון )-יושב – 2005-2004 . 5

 היועץ המשפטי לממשלה(;
המשפט לבחינת הסדר פשרה בתובענה ייצוגית נגד חברות הביטוח -מינוי כמומחה מטעם בית – 2015 .6

 בהיקף של מיליארדי שקלים אחדים.
 

 פרסומים
 בעברית ספרים

 ,)מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים סקירה משפטית –ביהודה והשומרון אדמות המדינה  .1
 עמ', כולל הקדמה, תוכן ותמצית באנגלית; 75תשמ"ה( 

למחקרי חקיקה  הפירוש לחוקי החוזים, בעריכת ג' טדסקי )המכון סדרת, ב1968–חוק המכר, תשכ"ח .2
 עמ'; 43+  867שם הרי סאקר, ירושלים, תשמ"ז( -ולמשפט השוואתי על

, שם הרי סאקר-)המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי על עקרון ההתאמה בקיום חוזים .3
 עמ'; 465ירושלים, תש"ן( 

ירושלים, , )מכון ירושלים לחקר ישראל אדמות היהודים' ביהודה, שומרון, חבל עזה ומזרח ירושלים' .4
 עמ', כולל נספחים; 320תשנ"ג, בשיתוף עם א' בנבנשתי( 

)המכון למחקרי  הפירוש לחוקי החוזים, בעריכת ג' טדסקי תרד, בס1974–חוק חוזה קבלנות, תשל"ד .5
 עמ'; 875חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, ירושלים, תשנ"ה( 

 )המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי .6

 עמ'; 488"ה, ביחד עם פרופ' ג' שלו ופרופ' א"מ ראבילו( ומיכאל סאקר, ירושלים, תשנ 
סאקר,  )המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל פירוש והשלמה של חוזים .7

 עמ'; 167ירושלים, תשנ"ו( 

השוואתי  , מהדורה שנייה )המכון למחקרי חקיקה ולמשפטהפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי .8
 עמ'; 848ראבילו(   סאקר, ירושלים, תשנ"ו, ביחד עם פרופ' ג' שלו ופרופ' א"מ ע"ש הרי ומיכאל

תשנ"ח,  ,)מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים פלשתינאי-הקניין הפרטי בהסדר השלום הישראלי .9
 ;עמ' 86ביחד עם א' בנבנשתי( 
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של ג' טדסקי )המכון , בסדרת הפירוש לחוקי החוזים, מיסודו 1973–חוק המכר )דירות(, תשל"ג .10
 עמ'. 1092שם הרי ומיכאל סאקר, ירושלים, תשס"ב( -למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי על

 
 

 באנגלית ספרים
1.  LAW, ECONOMICS, AND MORALITY 376 pp. (Oxford University Press, with B. Medina, 

2010); 

2.  LAW, PSYCHOLOGY, AND MORALITY: THE ROLE OF LOSS AVERSION 258+18 pp. (Oxford 

University Press, 2014). 

 
 עבריתב ספרים בעריכה

 (' מדינהב-י' גלעד וביחד עם , לו )תשס"ז משפטים, ה ביקורתית של הצעת חוק דיני ממונותכהער .1
909-183; 

השוואתי  המכון למחקרי חקיקה ולמשפט) השיפוטית של אהרן ברק ועיונים בעשיית –ספר ברק  .2
 עמ'. 658( ס' פסברג-ב' מדינה ו, ביחד עם ס"טע"ש הרי ומיכאל סאקר, ירושלים, תש

 
 באנגליתספר בעריכה 

THE OXFORD HANDBOOK OF BEHAVIORAL ECONOMICS AND THE LAW 824 + 13 pp. 

(co-edited with D. Teichman, OUP 2014). 

 
 בעבריתופרקים בספרים  מאמרים

  ;328-291 יב )תשמ"ב( משפטיםהסבירות במשפט המינהלי", -"עילת אי .1
 ;107-101לה )תשמ"ג(  הפרקליטדין גופן נגד גופן", -"בשולי פסק .2
 ;120-95 יז )תשנ"ב( עיוני משפטשיקולי מדיניות",  –"אחריות הקבלן כשומר  .3

 ;168-113כב )תשנ"ב(  משפטים"עובד או קבלן",  .4
 ;234-201 יח )תשנ"ד( עיוני משפטצעדים עקלקלים בנתיב נכון",  –"תיקון תש"ן לחוק המכר )דירות(  .5

 ;97/45 יא )תשנ"ד( מחקרי משפטמשנה", -קבלן–קבלן–משנה: יחסי מזמין-"קבלנות .6
 ;168-97כו )תשנ"ה(  משפטים"הצעות לחקיקה בנושא חוזי קבלנות וחוזי שירותים",  .7
ברק, מ'  ', בעריכת י' אנגלרד, אספר זיכרון לגד טדסקי"לקראת חקיקה של דיני התיווך", בתוך  .8

 ;264-225ג' שלו )תשנ"ו( -ראבילו ו
 ;378-359כו )תשנ"ו(  משפטים"תקנת השוק, טעות משותפת, עשיית עושר ועוד",  .9

 ;799-783כט )תשנ"ט(  משפטים"רצון חופשי, יעילות כלכלית ושקילות התמורות",  .10
דין -פסקי משפטים ראשונים: שיחות בעקבותאשר נ' בירנבאום", בתוך  –"מגמות בפרשנות חוזים  .11

 ;101-95 ארז )תשנ"ט(-, בעריכת ד' ברקהמשפט העליון בשנה הראשונה להיווסדו-של בית
 ;424-393)תש"ס(  ל משפטיםעל החוק ופירושו",  – 1967–"חוק השומרים, תשכ"ז .12
 ;512-459 ל )תש"ס( משפטים"הבסיס התיאורטי של חוק המכר )דירות(",  .13
, יהושע ויסמן ו שלמשפט לכבוד-מחקרי –ספר ויסמן "עוד על הצמדות בבתים משותפים", בתוך  .14

 ;279-205ש' לרנר )תשס"ב( -זמיר ו-בעריכת ד' לוינסון
הסתמכות, השבת התעשרות ושחזור השקילות "תרופות בשל הפרת חוזה: פיצויי ציפייה, פיצויי  .15

 ;195-91לד )תשס"ד(  משפטיםהחוזית", 
לה  משפטים"השפעת הפקעה מאוחרת על מכר מקרקעין: סיכול, פירוש או העברת הסיכון?",  .16

 (;כץ-קריכלי מי)עם ת 357-331)תשס"ה( 
 ;593-531לו )תשס"ו(  משפטים"הסדרת החוזים המיוחדים בהצעת הקודקס האזרחי",  .17
עיונים בהגותו של  –ספר דניאל אחרי שלושים שנה", בתוך  –חוקי ותוצאותיו -"החוזה הבלתי .18

  ;462-423ע' גרוסקופף )תשס"ח( -, בעריכת נ' כהן ופרופסור דניאל פרידמן
 ;166-131ד )תשס"ח(  דין ודברים"על המחקר המשפטי האינטגרטיבי",  . 19
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ודיני החוזים: בין אקטיביזם לאיפוק, בין חופש החוזים לסולידאריות חברתית, בין  "השופט ברק . 20
המכון למחקרי ) השיפוטית של אהרן ברק ועיונים בעשיית –ספר ברק בתוך שפיטה לאקדמיה", 
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