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 חיים-קורות

 
  פרטים אישיים

 שם: איל זמיר
 , מושב היוגב1961באפריל  27תאריך ומקום לידה: 

  מצב משפחתי: נשוי + שתי בנות
 הפרקליטות הצבאית, עוזר ליועץ המשפטי באזור יהודה והשומרון, – 1987-1982שירות בצה"ל: 

 דרגה נוכחית: סגן אלוף 
 9780539, ירושלים 39מען (בית): רח' מדבר סיני 

 91905הצופים -(משרד): הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר 

 0524-510121(ס) ; 02-5882548/28; (ע) 02-5823845 טל': (ב)

 02-5829002פקס: 

 eyal.zamir@mail.huji.ac.ilדואר אלקטרוני: 

 
  השכלה גבוהה

 יברסיטה העברית בירושלים, בהצטיינות;בוגר הפקולטה למשפטים של האונ – 1982 .1

עבודת  ד"ר למשפטים, הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, נושא – 1989 .2

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

 מינויים אקדמיים
 עוזר מחקר לפרופ' גד טדסקי; – 1981/2 .1
 אביב;-החוץ בחוג לחשבונאות באוניברסיטת תל מורה מן – 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;-וכן עלמינוי לד – 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

בראשון לציון, מכללת שערי משפט בהוד השרון  בהרצליה, המסלול האקדמי של המכללה למנהל

 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)
 Georgetown University Law Centerפרופסור אורח,  – 2012, סתיו 2009, סתיו 2008. סתיו 14

 );”Advanced Contract Law“(הוראת הקורס 

(הוראת  Visiting Professor, University of Milan, Bicoccaפרופסור אורח,  – 2009 יולי-. יוני15

 );”Introduction to Economic analysis of Law“קורס ה

 The Inaugural Lawrence E. Irell Visiting Scholar, UCLA School of Law – 2010. סתיו 16

 רס מבוא לניתוח הכלכלי של המשפט);(הוראת קו

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

 .)טיקה של הניתוח הכלכלי של המשפטעל התיאוריה והפרק
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(הוראת קורס מרוכז  Max Planck Institute of Economics, Jena, חפרופסור אור – 2012. יולי 18

 );Economic and Behavioral Analysis of Contract Law: An Introduction” in the“בנושא 

(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 –לך ואי 1985 .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
 זי שירותים וחוזי תיווך עבור משרד המשפטים;חו 

 פרופ' מיסודו של פרופ' ג' טדסקי, ביחד עם פירוש לחוקי החוזיםעריכת הסדרה  –ואילך  1995 .5

 ;שלופרופ' ג' א"מ ראבילו ו

 ;Israel Law Reviewהעת -חבר מערכת כתב – 2003-2001 . 6

 העת "משפט וצבא";-תביו"ר הוועדה האקדמית המייעצת של כ – 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

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

 
 הוראת קורסים וסמינרים

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

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

 פרטי ומסחרי.

 
 רפרנטורה

בשנים וארץ ובעולם, כתבי עת משפטיים בעבור עתי על עשרות מאמרים במשך השנים חיוויתי את ד

 Organizational כמועת מובילים בתחום של קבלת החלטות בפסיכולוגיה, -כתביגם עבור האחרונות 
Behavior & Human Decision Processes ו-Judgment and Decision Making עת -יכתבעבור , וכן

. שפטתי עבודות דוקטורט ושימשתי חבר )PLOS ONEעת כלליים (-יוכתב ובמנהל עסקים בכלכלה

עבור אוניברסיטאות לרבות  במשפטים ובפסיכולוגיה, בוועדות מלוות של דוקטורנטים בארץ ובעולם,

דעה בעשרות הליכי -ראש, חבר, או מחווה-באוסטרליה. שימשתי יושב Newcastle-אוקספורד באנגליה ו

 הברית.-ות שונות בארץ ובארצותמינוי וקליטה באוניברסיטא

 
 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

חקיקה ולמשפט השוואתי  חבר הוועד המנהל של המכון למחקרי – 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

 ים;סיו"ר ועדת ההוראה של הפקולטה למשפט – 2001/2-1999/00 . 7

 ;ה לנהלי הוראה ולימודיםועדהחבר  – 2001/2-1999/00 . 8

 ועדת קבלה, הפקולטה למשפטים; – 2001/2-2000/1 . 9
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 יו"ר הוועדה לרפורמה של תקנוני המשמעת של התלמידים באוניברסיטה העברית; – 2001/2-2000/1. 10

 דיקן הפקולטה למשפטים; – 2004/5-2002/3. 11

 עדה לניסוח הרפורמה בהליכי המינויים וההעלאות באוניברסיטה העברית;חבר הוו – 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
 סיטה העברית;של האוניבר הוועד הפועלחבר  – 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

 העברית;חבר הוועדה לבחינת פעילותם של הגופים האקדמיים של האוניברסיטה  – 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, 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  – 2016/17-2015/16. 28

 העיוניים. 

 
 אקדמי-יון מקצועי חוץניס

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

 רנאטו יאראק;

 הדין, אחרי השלמת ההתמחות במסגרת השירות הצבאי;-חבר בלשכת עורכי – 1984 .2

בנושאי  ,ירות הצבאיייעוץ, חקיקה והופעה בפני טריבונלים שיפוטיים במסגרת הש – 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.

 

 *הרצאות בכנסים (רשימה חלקית מהשנים האחרונות)
1. June 2014, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano – “Price Fairness: Cognitive 

And Social Psychology Perspective,” Conference on Towards a Role for Price Justice in 
Contemporary Contract Law; 

2. June 2014, Hebrew University and Bar Ilan University, Israel – “It’s Now or Never!” in 
a conference Behavioral Legal Studies – Cognition, Motivation and Moral Judgment; 

3. July 2014, Freiburg, Germany – “Psychology, Morality, and (Public) Law:  
The Role of Loss Aversion,” The Freiburg Lecture Series: Staatswissenschaft & 
Philosophy of Law; 

                         
  דין.-ואף לא הרצאות בהשתלמויות של שופטים ועורכי הרשימה אינה כוללת הרצאות בסדנאות ובסמינרים מחלקתיים * 
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4. July 2014, London – “It’s Now or Never!” in a conference on Behavioral and 
Experimental Law and Economics organized by Notre Dame University Law & Market 
Behavior Research Program; 

5. September 2014, Zova, Israel – “Procedural and Substantive Fairness in Contract Law: 
Exploitation and Duress as Test Cases” in a conference on Jewish Law and Contract 
Law; 

6. December 2014, Hebrew University of Jerusalem – “Standard Form Contracts – 
Empirical Studies, Normative Implications, and the Fragmentation of Legal 
Scholarship” in a Workshop on the Scholarship of Florencia Marotta-Wurgler; 

7. May 2015, Columbia University, New York – “It’s Now or Never! Using Deadlines as 
Nudges,” in the American Law and Economics Association 2015 Annual Meeting; 

8. June 2015, Tel Aviv University, Israel – “Loss Aversion and Moral Dilemmas” in the 
Theodore Eisenberg Empirical Legal Studies Conference and Memorial Event; 

9. October 2015, Center for Transnational Legal Studies, London – “It’s Now or Never! 
Using Deadlines as Nudges,” in the CTLS Colloquium;  

11. March 2016, Bar-Ilan University, Israel – “Redeeming Public Choice Theory: Self-
Interested Behavior of Public-Spirited Officials” in the Annual Conference of the Israeli 
Law and Economics Association; 

26. August 2016, Utrecht, The Netherlands – “Explaining Self-Interested Behavior of 
Public-Spirited Policymakers” in the European Group of Public Administration Annual 
Conference; 

27. September 2016, The Isaac Newton Institute of Mathematical Sciences, Cambridge 
University, England – “The Anti-Inference Bias and Circumstantial Evidence” in 
Probability and Statistics in Forensic Science Workshop; 

28. November 2016, University of Zurich, Switzerland – “Cognitive Psychology, 
Commonsense Morality, and the Law”; 

29. December 2016, Hebrew University of Jerusalem – “Tastes, Values, and the Future of 
Law and Economics” in a workshop on Guido Calabresi’s book, “The Future of Law 
and Economics”; 

30. February 2017, Southwestern Law School, Los Angeles – “Pricing Methods, Marketing 
Techniques, and the Law of Consumer Contracts” in the 12th Annual International 
Conference on Contracts; 

31. April 2017, Berlin – “Expected Utility Theory, Prospect Theory, and Attorneys’ Fees” 
in a Workshop on Law and Economics organized by the Israeli Academy of Sciences 
and the German National Academy Leopoldina; 

32. June 2017 – Boston University, Boston – “Tastes, Values, and the Future of Law and 
Economics” in a Symposium on Guido Calabresi’s The Future of Law and Economics; 

34. July 2017 (expected) – University of Siena, Italy – “Consumer Transactions: 
Behavioural and Experimental Perspectives” in a conference on “Guido Tedeschi 
between Italy and Israel.” 

 

 פרסים ומלגות
 עבור Israel Law Review-שם ג'ורג' וובר למאמר המצטיין ב"משפטים" וב-פרס על .1

 הסבירות (תשמ"ג);-המאמר על עילת אי 

 ביהודה והשומרון (תשמ"ו); , עבור החיבור על אדמות המדינהשם משה דוכן-פרס על .2

 , עבור הספר על חוק המכר (תשמ"ח);פרס זוסמן למשפט לשנת תשמ"ח .3
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 (תשמ"ח); פרס מקרן זוס .4

 שם השופט שלום קאסן לתלמידים מצטיינים בלימודי התואר השני או השלישי-פרס על .5
 (תשמ"ח); 

השלישי  ידים מצטיינים לתואר, לתלממלגה מהמועצה להשכלה גבוהה, הוועדה לתכנון ולתקצוב .6

 תש"ן);-במדעי הרוח, מדעי החברה ומשפטים (תשמ"ח

 Harvard Law-ב Visiting Researcher-, לשם מימון חלקי של השהייה כמלגת פולברייט למחקר .7
School ;(תש"ן) 

 Harvard Law-ב Visiting Researcher-, לשם מימון חלקי של השהייה כמלגה מקרן רוטשילד .8
School ;(תש"ן) 

 תשנ"ד);-(תשנ"א מלגת יגאל אלון מהמועצה להשכלה גבוהה .9

 , עבור הספר על 'אדמות היהודים' (תשנ"ד);שמש-פרס מקרן אהרון ומשה בן .10
 , עבור הספר על 'אדמות היהודים' (תשנ"ד);שם משה דוכן-פרס על .11
 ;(תשנ"ה) פרופ' יורם בן פורתשם -פרס נשיא האוניברסיטה העברית לחוקר צעיר מצטיין על .12

 (תשע"א); פרס צלטנר לחוקר בכיר .13

לחוקרים מצטיינים על הצטיינות במחקר, בהוראה ובהשתתפות פרס רקטור האוניברסיטה העברית  .14

 (תשע"ג); פעילה בחייה האקדמיים של האוניברסיטה

 (תשע"ד). לחוקר בכיר השופט שניאור זלמן חשין למצוינות אקדמית במשפטפרס  .15

 
 


