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 איילעדי  – קורות חיים

  :השכלה

  .אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה, בכלכלה טדוקטור  2006

: תאוריה כללית ויישום בשוק יצירת שוקי מערכת ופגיעתם בתחרותתחום המחקר: "

 .  "הסלולאריתהתקשורת 

, שניהם כיהנו ככלכלנים Prof. Daniel Rubinfeld, Prof. Joseph Farrell: מנחים

 (.DOJ and FTCהגבלים העסקיים בארה"ב )ה רשויותשל ראשיים 

, (Ph.D. with Highest Distinction) בציון מעולה – דוקטורט במשפטים 2002

 . אילן - אוניברסיטת בר

ה דמוקרטית: מודל מוצע להצדקת דיני ההגבלים תחום המחקר: "מונופולין כבעי

 העסקיים".  

המחלקה אבי וייס, פ' .  פרוהפקולטה למשפטיםמנחים: פרופ' ידידיה שטרן, 

   .לכלכלה

)כיהן  Prof. Dennis Carlton, University of Chicago GSBקורא חיצוני:

 .Lexeconונשיא  (DOJ)ככלכלן ראשי של רשות ההגבלים העסקיים בארה"ב 

,  (LL.M. Summa Cum Laude)בהצטיינות יתירה  –תואר שני )עם תיזה(  2001

 אילן - ברלמשפטים, אוניברסיטת הפקולטה 

 נושא המחקר: "ניתוח כלכלי ומשפטי של דיני ההגבלים העסקיים".

 אביב - , אוניברסיטת תל(L.L.B) תואר ראשון במשפטים  1997

אביב.  התוכנית  - , אוניברסיטת תלהתוכנית הבינתחומית לטיפוח המצויינות 1988 – 1993

הלימודים כללו   כוללת לימודים בתחומים מגוונים בפקולטות השונות באוניברסיטה.

פיזיקה, מתמטיקה, פילוסופיה, כלכלה ומשפט.  מנחה אישי: פרופ' חיים גנז, 

 .אביב - הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל
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 :השתלמויות, הוראה וביקורים אקדמיים 

- Law School, Monash University ,מרצה בתורת המשחקים 

- Law School, University of Coloardo at Boulder ,חוקר ומרצה אורח 

- Boalt Hall, School of Law, UC Berkeley ,מרצה בדיני חברות 

- University of Chicago Law Schoolחוקר אורח , 

- London School of Economics and Political Scienceחוקר אורח , 

מן החוץ: אוניברסיטת חיפה, המכללה למינהל, המכללה האקדמית נתניה, שערי משפט,  מרצה -

 מכללת אונו

 :תפקידים שאינם אקדמיים

 יו"ר הוועדה לבחינת יישום הוראות החוק בעניין הפקות מקור )משרד התקשורת( -

מרכז לעניין תובענה ייצוגית צרכנית בתחום  - בודק מומחה מטעם בית המשפט המחוזי -

 התקשורת

דיני  ;מרצה בתוכניות ההשתלמות לשופטים ומכון עוזמ"ת: תורת המשחקים וקבלת החלטות -

 חברות והגבלים עסקיים

 מרצה בהשתלמויות לעורכי דין: דיני חברות והגבלים עסקיים -

 מרצה ב'מחשבות': קורסי הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין -

 Erasmus Program in Law and Economicsמנחה ובודק מומחה חיצוני:  -

 צדק - מרצה בקורסים להכשרת מגשרים: המרכז למשפט מסחרי ומכון גישור נוה -

 בר אילן  - מרצה בתוכנית התנדבותית "טוענים משפטיים": משרד המשפטים ותוכנית ברוקדייל -

 אילן - סגן מנהל המרכז למשפט מסחרי, אוניברסיטת בר -

 .Avenant Asbestsaneering B.Vסמנכ"ל תפעול:  -

 חבר ועדת הכספים: מועצה אזורית משגב וחבר ועדת ביקורת: מושב יעד -

: בית הספר לפיקוד ומטה של צה"ל, קרן קרב של משרד החינוך, מרכז מנחה "תקשורת הישגית" -

 השלטון המקומי, רשת "אורט", ועוד 

 עמית מחקר: המכון הישראלי לדמוקרטיה -
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 :והוראה מחקרתחומי 

ותורת הרשתות , הגבלים עסקיים, דיני חברות, ארגון תעשייתי ניתוח כלכלי של המשפט -

, תורת המשחקים ויישומיה בשוקי תקשורתולציה ותחרות )כלכלה(, כלכלה ופסיכולוגיה, רג

  במשפט.

               :פרסומים

 ספרים

- Fairness in Antitrust: Protecting the Strong from the Weak (2014, Hart 

Publishing, Oxford) 

 עבריתמאמרים ב

  263 (2002יח ) מחקרי משפט"רטוריקה כלכלית: כלכלה וספרות בניתוח המשפט",  -

המכון , 47המונופוליסט כקורבן: זכויות חוקתיות בדיני ההגבלים העסקיים", נייר עמדה מס' " -

 (2004) הישראלי לדמוקרטיה

תרבות הבנה בין ידידים?",  - "הגישה הפמיניסטית והגישה הכלכלית למשפט: יריבות נצח או אי -

 (2005) 10, כרך דמוקרטית

ה' תדרוש פתרונות ישנים בפיקוח על התקשורת "המעגל לעולם חוזר: האם 'הכלכלה החדש -

 629( 2007כג )מחקרי משפט רית?", אהסלול

ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים  הבסיס הכלכלי לדיני ההגבלים העסקיים", פרק בספר" -

 (2008)גל ופרלמן עורכים,  העסקיים בישראל

 15( 3ז)תאגידים מאחריהם",  "רגולציית שכר הבכירים בישראל: פופוליזם זול וערכים יקרים -

(2010) 

 האם המשפט חשוב?"הרהורי כפירה אודות חשיבות חקר הכלכלה והמשפט", פרק בספר  -

 (2010 , הקר וזיו עורכות,משפט, חברה, ותרבות)סידרת 

 (2011) 1( 1ח)תאגידים כשלים בעסקת ההתמחרות",  –"במבי  -

 (2011) 20 ן לבנקאותהרבעו 170"מנגנונים משפטיים התומכים בריכוזיות",  -

 דין ודבריםהשימוש הציבורי בדיני התאגידים: הריכוזיות הכלכלית ושכר הבכירים כסוכני שינוי", " -

 31(  2012( )1ז)

 (2013) 519( 2נב)הפרקליט פטור ולא פטור",  –"על הסכנה ההגבלית שהסכמי זכיינות  -
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 47כא  המשפט", וכישלונה – מהות על פרוצדורה העדפת :סלולרית בקרינה המשפטי המאבק" -

(2016) 

משפט, חברה, בסידרת  עומד להתפרסם) רגולציות"רגולציה בתנאים של ביזור", פרק בספר  -

 איציק( - , בלנק ואח' עורכים( )עם אורן פרז וציפי איסרהוצאת אוניברסיטת תל אביבותרבות, 

 אנגליתמאמרים ב

- “Can We Compensate for Incompensable Harms?”, 40 San Diego Law Review 

1123 (2003) 

- “Monopolization via Voluntary Network Effects”, 76 Antitrust Law Journal 799 

(2010) 

- "On Consumers' Freedom of Choice: Lessons from the Cellular Market", 74 Law 

and Contemporary Problems 91 (Duke University Press, 2011) 

- "Fairness in Antitrust: Protecting the Monopolist and Balancing Among 

Competing Claims", 8 Journal of Competition Law and Economics 627 

(Oxford University Press, 2012) 

- “Protecting the Strong from the Weak: The Rights of Monopolists”, 16 Hokkaido 

Journal of New Global Law and Policy 285 (2012) 

- “Science, Politics and Transnational Regulation: Regulatory Scientific Institutions 

and the Dilemmas of Hybrid Authority” (with Ronen Hareuveny and Oren Perez), 

2 Transnational Environmental Law 45 (2013)   

- “The Market for Bigness: Economic Power and Antitrust Agencies' Duty to Curtail 

It”, 2 Journal of Antitrust Enforcement 1 (Oxford University Press, 2013) 

- “Anti - Anti Regulation: The Supplanting of Industry Regulators with Competition 

Agencies”, in COMPETITION LAW AS REGULATION (Di Porto & Drexl, eds., Edward 

Elgar, 2015) 

- “Incorporation Rules” (with Ya’ad Rotem), 10 Review of Law and Economics 1 

(2014) 

- “FairEconomy: Crises, Culture, Competition and the Role of Law”, 45 

International Review of Intellectual Property and Competition Law 734 

(2014) 
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- “Is Monopoly Really Unfair?”, 5 Journal of European Competition Law and 

Practice 386 (2014) 

- “Revitalizing the Case for Good Cause Statutes” (with Uri BenUliel), 19 Stanford 

Journal of Law, Business, and Finance 331 (2014) 

- “Anticompetitive Patents: an Incorporation Solution” (with Ya’ad Rotem), 3 

Journal of Antitrust Enforcement 1 (2015) 

- “Good Cause Statues Revisited: An Empirical Assessment” (with Uri BenUliel), 

90 Indiana Law Journal 1177 (2015) 

- "Antitrust Abuse: Which Power is Curtailed?", in ABUSE OF POWER IN COMPETITION 

LAW (Nihoul and Takahashi, eds., forthcoming, 2016) 

 :חברות במוסדות מחקר

 למשפט וכלכלה תהישראליגודה האנשיא,  -

- American Law and Economics Association 

- American Economics Association 

- European Law and Economics Association 

 :מלגות ופרסים

 International Society of Franchisingפרס המאמר המצטיין,   :2014

2013: The Next Generation of Antitrust Scholars, NYU and American Bar 

Association 

 אילן - פרס הרקטור למרצה מצטיין, אוניברסיטת בר  :2010

- )חמש ל אוניברסיטת ברקלי לתלמידי דוקטורטמילגת ההצטיינות הגבוהה ביותר ש :2007 - 2003

 UC Regents Intern Scholarship שנתית(:

2006:  Dean's Normative Time Fellowship, UC Berkeley 

אוניברסיטת בה של השנה, המרכז למשפט וכלכלה, פרס על הצעת המחקר הטו :2005

 ברקלי 

 John Olin Foundation Fellowship in Law and Economics  
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אוניברסיטת פרס על הצעת המחקר הטובה של השנה, המרכז למשפט וכלכלה,  :2004

 ברקלי 

John Olin Foundation Fellowship in Law and Economics  

 אילן - , אוניברסיטת ברשנתית( - )ארבע לתלמיד תואר שלישי מצטיין מילגת הנשיא :2002 - 1999

אילן, טקס חלוקת  - טור באוניברסיטת ברדובר מטעם כלל מקבלי תעודת דוק  :2001

 התארים

 אילן - , אוניברסיטת ברתעודת הרקטור למרצה מצטיין

 להצטיינות במחקר פרס קרן וולף  :2000

 אילן – לתלמיד תואר שני מצטיין, אוניברסיטת בר מילגת אימוץ  :1998
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 17יולי 

 אילן -בר  –הצהרת נגישות 

 אמצעי נגישות:

הטקסטים כוללים כותרות לטובת קריאה נוחה ואפקטיבית יותר לעיוורים הנעזרים  •

 .בטכנולוגיות קוראות מסך

 ובניגודיות המאפשרת קריאה נוחה יותר. sans serifהגופנים הם מסוג  •

מוקרא לגולשים שנעזרים בתוכנת מאחורי כל תמונה וטבלה מופיע תיאור טקסטואלי, ה •

 .הקראה

 הקישורים במסמך בעלי שמות משמעותיים, מודגשים בצבע ובקו תחתון במעבר עכבר. •

נשים עם מוגבלויות על ונמצא נגיש לא ענבר נגישותמ הראל חייט המסמך נבדק על ידי יועץ הנגישות

 .AAברמה  Web Content Accessibility Guidelines 2.0 פי הנחיות הנגישות המקובלות בעולם: 

אמצעים אלו מסייעים לעיוורים, לקויי ראיה ואנשים עם מוגבלויות שונות להפוך כל מסמך לנגיש 

אם נתקלתם  –באמצעות תוכנות הקראה וטכנולוגיות מסייעות ואף מאפשרים המרה לכתב ברייל 

 בבעיה במסמך אנא הפנו את תשומת ליבינו ויחד נאפשר לכולם להנות מהתכנים ברמה שווה.

 מקבוצת א.ת ענבר בע"מ -ת ענבר נגישו

  153-35224052פקס:  03-6481575פ"ת. טלפון:  10122ת.ד 

 nadav@inbargroup.co.ilדוא"ל: 

mailto:harel@chait.info
mailto:harel@chait.info
http://inbargroup.co.il/
http://inbargroup.co.il/
http://www.w3.org/WAI/guid-tech.html
http://www.w3.org/WAI/guid-tech.html
mailto:nadav@inbargroup.co.il

