
 קורות חיים – בנימין שמואלי

 

 פרטים אישיים

, (2010מרצה בכיר )(, 2004מרצה )(, 1999, עו"ד )LLB (1998), LLM (1998), PhD (2005) :ודרגות תארים

 (2016פרופסור חבר )

 Benjamin.Shmueli@biu.ac.il  דוא"ל:

 

 

 תחומי מחקר 
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 נגד בן זוג או הורה, תביעות של מסורבות גט( יחסים במשפחה בתחום הנזיקי )תביעות נזיקין .2

 יחסים במשפחה בתחום הפלילי )אלימות במשפחה, ענישה גופנית לילדים, הזנחה( .3

 תביעות נזיקין בגין לשון הרע והגנת הפרטיות .4

 משפט השוואתי .5

 משפט ודת .6

 משפט עברי .7

 

 עיסוקים

. מרצה (2016( ופרופ' חבר )2010) בדרגת מרצה בכיראילן -חבר סגל פנים באוניברסיטת בר :2010-החל מ

המפגש בין דיני הנזיקין למערכות יחסים במשפחה בדין הנזיקי והפלילי,  בקורסים בדיני נזיקין,

-יושב (.תשע"ט-תשס"ג ו) מנחה אקדמי בקליניקה לסיוע משפטי אזרחי. דינים אחרות ודיני מכרזים

הנהלת המרכז למשפט מסחרי  חבר (.2016-ראש הוועדה הפקולטטיבית לתארים מתקדמים )מ

 (.2018-)מ

, האחראי על קיום השתלמויות מקיפות אילן-מנהל המרכז למשפט מסחרי באוניברסיטת בר :2013-2010

 ועל קיום כנסים בפקולטה בנושאים משפטיים שונים.ולאוכלוסיות לא משפטניות לעורכי דין 

העת המקוון של המרכז למשפט מסחרי באוניברסיטת -כתב –יוזם ועורך ראשי של "מסחרי 

הדין ואנשי -פץ לעורכיוהובחידושי משפט בתחומים השונים  שעסקניוזלטר חודשי  אילן".-בר

אקדמיה. בניוזלטר מדורים שונים לפי תחומי המשפט השונים, ובין הכותבים סטודנטים למשפטים 

 רי הפקולטה, שותפים במשרדים הגדולים במשק.דין מובילים, בוג-בכל התארים, בהנחיית עורכי

פריגת(. כרך א' יצא לאור -ועורכו )עם רונה שוז ואיילת בלכר העת "משפחה במשפט"-יוזם כתב :2005-החל מ

, 2011כרך ה )באנגלית( בשנת , 2010-2009-ד ב-, כרך ג2008בשנת , כרך ב' 2007בשנת 

 .2014-2013( לכבוד הרב דיכובסקי עם פרישתוז )-כרכים ו
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מנהל )משותף, יחד עם רונה  (.2008)משנת  מרצה בכיר. חבר סגל פנים במכללת שערי משפט :2010-2004

. המרכז עורך כנסים שוז( של המרכז לזכויות הילד והמשפחה במכללת שערי משפט

במסגרת המרכז ניהלתי עם המועצה לשלום והשתלמויות ומוציא פרסומים בנושאי הילד והמשפחה. 

: אחראי אקדמי על כלל הקליניקות 2010-2008לד קליניקה משפטית לליווי ילדים נפגעי עבירה. הי

 אקדמיות במכללה.-היועץ האקדמי למכינות הקדם :2005-2004 במכללה.

 

)דיני לשון הרע והגנת הפרטיות, אביב -מרצה חוץ בפקולטות למשפטים באוניברסיטת תל :2010-1998

מכללה האקדמית נתניה ב יחסי הורים וילדים במבט השוואתי(, ,א' הקורס בדיני נזיקין לשנה

 .)משפט עברי(קריה האקדמית אונו וב אלימות במשפחה ולשון הרע(נזיקין, )

 

, בנושאי נזיקין ומשפחה לשכת עורכי הדיןשופטים, עוזרים משפטיים ומרצה בהשתלמויות  :2008-החל מ

 ודיני מכרזים.אלימות במשפחה 

 

-מרצה בהשתלמויות בדיני מכרזים לעובדי מדינה במרכז למשפט מסחרי באוניברסיטת בר :2001-החל מ

וכן  של משרדי הממשלהו , של קק"לאילן / בהשתלמויות וקורסים של מינהל מקרקעי ישראל

 בנושאי אלימות במשפחה ולשון הרע. )הסתדרות המורים(בימי עיון לעמותת המורים 

 

 .(2005-2001ודיעין של צה"ל )יועץ לפיתוח הדרכה בביה"ס למ

 

 

ובמכללת נתניה )ציפורה כהן ואריה רייך(, בקורס  בר אילן 'אוניבדיני נזיקין בקורס בעוזר הוראה:  :2003-1998

-, אלימלך וסטרייך ואריה אדרעי(, באוני' בר2001-1999אביב )-במבוא למשפט עברי באוני' תל

 , יצחק ברנד(.2003, יעקב חבה( ובקריה האקדמית )2003-2002אילן )

  

 )פרופ' אלימלך וסטרייך(.עוזר מחקר 

 

 . במשרד עו"ד סלפוי מעוז ושות' ברמת גן התמחות וקדם התמחות :1999-1998

 

 .של משרד התחבורהמיחשוב ויועצים( -)המרכזית, ענ"את המכרזים ומזכיר ועד :1998-1996
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ScholarResearch Visiting Professor; Senior  

 

 .Yale, אוני' Senior Research Scholar : 2019חורף 

2015-2013 : Senior Research Scholar 'אוני ,Yale. 

 .Yale, אוני' Senior Research Scholar :2013 חורף

 Domestic Torts – Theory and“: הקורס . העברתDukeמרצה אורח באוניברסיטת  :2007קיץ 

Practice”. 

 Legal“קורס: ה. העברת Dukeבאוניברסיטת  (Visiting Professorמרצה אורח ) :2007-2006

Intervention in Parent-Child Relationships: A Comparative View”. 

 

 

 לשכות מקצועיותבו , בוועדותחברות בארגוניםפעילות ציבורית, 

 

 .נשיא האגודה הישראלית למשפט וחברה :2019-החל מ

 .אילן-חבר בוועדה לשיפור תכניות הלימודים בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר :2018-2017

 .בוועדת ההיגוי של הכנס השנתי של מרכז רקמןחבר  :2018-החל מ

 .אילן-חבר וועדת בדיקה לנושא הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים, אוני' בר 2011

 .הדין באילת-חבר הוועדה המארגנת של הכנס השנתי של לשכת עורכי : 2010-2009

  .של הקליניקות בישראל חבר וועדת מנהלי הקליניקות הארצית וממנסחי הקוד האתי :2010-2008

 ALEA (American Law and Economics Association), ELEA (European: חבר באגודות :2008-החל מ

Law & Economics Association), LSA (Law & Society Association). 

ההיגוי , האגודה הבינ"ל למשפט וחברה, בישראל. חבר ועדת ILSAחבר הועד המארגן של  :2007-החל מ

אילן, -באוני' בר 2011במרכז הבינתחומי,  2010באוני' העברית,  2008של הכנסים השנתיים: 

 .2019אילן -במכללה האקדמית נתניה ונשיא הכנס באוני' בר 2017

 .רשיון לעריכת דין קבלת :1999
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 ופרסים, קרנות מחקר מלגות

סרבנות תמריצים אזרחיים למאבק ב: פרטיבין יהדות למשפט קרן איהל. נושא המחקר: מענק מ :2018

 .ש"ח( 6,000) הגט

. נושא המחקר: אילן-מענק מחקר מטעם המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי, אוניברסיטת בר :2017

 .,005$1. מענק בסך גט סרבנות של המקרה: המשפחתי התא בשירות הפרטי במשפט תמריצים

2017: Refusal  Get Combatting ,CultureThe Memorial Foundation for Jewish 

without Entailing a Coerced Get  ש"ח. 20,000. מענק בסך 

 Maimonides andמענק להוצאה לאור של הספר . ISF –הקרן הלאומית למדע  :2016

Contemporary Tort Theory: Law, Religion, Economics, and Morality ( בחינה

( הנזיקין של הרמב"ם לתיאוריות נזיקיות מודרניות: משפט, דת, כלכלה ומוסרהשוואתית בין דיני 

 ש"ח. 60,000-, בסך כCambridge University Press בהוצאת

2015: Tort Actions  Schusterman Foundation, ,Israel Institute Research Grant 2015

.Aspects, $10,000Refusal in Israel: Legal and Economic  Get for 

 Tort נושא המחקר:קרן איהל ע"ש חיים ושרה דראגונסטר ז"ל לתמיכה במחקרים ביהדות.  :2015

Actions for Get Refusal: Religious Practices Actionable under Civil Law (3,000 

 .ש"ח(

 (.$30,000) אילן לדוקטורנטים מצטיינים-מלגת נשיא אוניברסיטת בר : 2005-2002

 25,000)"קרן ריקליס" למחקרים ביהדות לצורך כתיבת מחקרים במשפט עברי  פרס מטעם :2003

 .  ש"ח(

 ש"ח(. 10,000) מלגה מטעם קרן "זוס" למצטיינים בתואר שלישי :2002

 אילן-הצטיינות במסגרת שנה א' בתואר ראשון בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר מלגת :1995

 (.ש"ח 5,000)

 

 השכלה

 

 יתהתערבות המשפטה. נושא הדוקטורט: "אילן-בר 'אוני, בפקולטה למשפטים תואר שלישי :2005-2000

 שמשון אטינגר.ו יפה זילברשץ , בהנחייתביחסי הורים וילדים: ענישה גופנית, כליאת שווא והזנחה"

  .2005הדוקטורט אושר במאי 

במסלול הישיר למצטיינים  magna cum laude - ותואר שני cum laude - סיום תואר ראשון :1998-1994

 אילן.-בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר
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  עת-ת כתביעריכ

 העת של המרכז לזכויות הילד והמשפחה במכללת שערי משפט, יחד עם רונה שוז -, כתבמשפחה במשפט

, כרך על עם כתיבת פתיח – (2007כרך הביכורים ) –כרכים  חמישהואיילת בלכר. יוזם הקמתו. עד עתה יצאו 

ד על זכויות ילדים בהליך -כרך ג, עם כתיבת פתיח – (2008עשור להקמת בתי המשפט לענייני משפחה )

כרך ה )כרך בין לאומי באנגלית בעקבות כנס של האגודה  עם כתיבת פתיח, – (2010-2009הפלילי והנזיקי )

, לכבוד הדיין ז-, כרכים ו(2011, שערי משפט,  אוניברסיטאות בר אילן ויוטההבינ"ל למשפחה, בשיתוף מכללת 

  (.2014-2013)הרב דיכובסקי לרגל פרישתו 

 עורך אורח של כרך בדיני נזיקין לכבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון (2013( )1כט) מחקרי משפט ,

 כתיבת פתיח.כולל  חר ליפשיץ.אליעזר ריבלין עם פרישתו, יחד עם פרופ' אריאל פורת ופרופ' ש

  הדין ואנשי אקדמיה. בניוזלטר מדורים -פץ לעורכיוהובחידושי משפט בתחומים השונים  שעסקניוזלטר חודשי

דין -שונים לפי תחומי המשפט השונים, ובין הכותבים סטודנטים למשפטים בכל התארים, בהנחיית עורכי

 הגדולים במשק.מובילים, בוגרי הפקולטה, שותפים במשרדים 

 

 שונות

 בעל  – עדן כהן – שלישיתואר שני ו ציפי יגלניק, – ושלישי הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים )תואר שני

אלעזר הבר  –פריגת, תואר שלישי -איילת בלכר)יחד עם פרופ'  ענת ליפשיץ –שלישי  תואר, מלגת הנשיא

 (.()יחד עם ד"ר יעקב חבה

  שונים.לכתבי עת  מאמריםשיפוט 

  יברסיטת קונטיקט נאילן ואו-של סטודנטים בין הפקולטות למשפטים של בר חילופיןיוזם תכנית– Uconn  החל

 .2015-מ

 

 ספרים

1. MAIMONIDES AND CONTEMPORARY TORT THEORY: LAW, RELIGION, ECONOMICS, AND MORALITY, 

with Yuval Sinai (Cambridge University Press, 2020). 

 מאמרים

 באנגלית מאמרים

1. Sticks, Carrots, or Hybrid Mechanism: The Test Case of Refusal to Divorce, I-CON – THE 

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW (2020). 
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2. Small Data, not (Only) Big Data: Personalized Law and Using Information from Previous 

Proceedings, OHIO STATE J. DISP. RESOL., forthcoming, with Moshe Phux. 

3. Tax, don’t Ban: A Comparative Look at Harmful but Legitimate Islamic Family Practices 

Actionable under Tort Law, VAND. J. TRANSNAT’L L. 989-1043 (2016). 

4. Victim Pays Damages to Tortfeasor: The When and Wherefore, 61 MCGILL L.J. (2016), with 

Yuval Sinai.  

5. Israel’s Mandatory Tenders Reform: One Very Large Step Forward, 25 PUBLIC PROCUREMENT 

L. REV. 1-19 (2016). 

6. Post Judgment Bargaining with a Conversation with the Honorable Judge Prof. Guido 

Calabresi, 50 WAKE FOREST L. REV. 1181 (2015). 

7. Children in Reality TV: A Comparative and International Perspective, 25 DUKE J. COMP. & INT'L 

L. 289-360 (2015). 

8. Commodifying Personal Rights and Trading the Right to Divorce: Damages for Refusal to 

Divorce and Equalizing the Women’s Power to Bargain, 22 UCLA WOMEN’S L.J. 39-105 

(2015). 

9. Legal Pluralism in Tort Law Theory: Balancing Instrumental Theories and Corrective Justice, 

48 U. MICH. J.L. REFORM 745-812 (2015). 

10. Calabresi's and Maimonides's Tort Law Theories—A Comparative Analysis and A Preliminary 

Sketch of a Modern Model of Differential Pluralistic Tort Liability based on the Two Theories, 

26 YALE J. L. & HUMANITIES 59-133 (2014), with Yuval Sinai. The Honorable Judge Prof. 

Guido Calabresi’s response is published in the same volume: 'We Imagine the Past to 

Remember the Future'—Between Law, Economics, and Justice in Our Era and according to 

Maimonides, 26 YALE J. L. & HUMANITIES 135-42 (2014). 

11. “I'm not Half the Man I Used to Be: Exposure to Risk without Bodily Harm in Anglo-American 

and Israeli Law, 27 EMORY INT'L L. REV. 987-1053 (2013). 

12. Tort Actions for Acts that are Valid according to Religious Family Law but Harm Women's 

Rights: Legal Pluralism in Cases of Collision between Two Sets of Law, 46 VAND. J. 

TRANSNAT’L L. 823 (2013). 

13. Between Tort Law, Contract Law, and Child Law: How to Compensate the Left-Behind Parent 

in International Child Abduction Cases, 23 COLUMBIA J. GENDER & L. 65-131 (2012), with 

Rhona Schuz.  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2773316
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2773316
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2774501
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2774501
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1472&context=djcil
http://escholarship.org/uc/item/3091j2xn#page-67
http://escholarship.org/uc/item/3091j2xn#page-67
http://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1135&context=mjlr
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2385672
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2385672
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2268231
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2268231
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2268224
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2268224
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1833179
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1833179
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14. Liability under Uncertain Causation? Four Talmudic Answers to a Contemporary Tort 

Dilemma, 30 BOSTON UNIV. INT'L L.J. 449-495 (2012), with Yuval Sinai.  

15. Privacy for Children, 42 COLUMBIA HUMAN RIGHTS L. REV. 759-95 (2011), with Ayelet Blecher-

Prigat. 

16. Corporal Punishment in the Educational System versus Corporal Punishment by Parents: A 

Comparative Perspective, 73 L. & CONTEMP. PROB. 281-320 (2010) (Duke Univ.), solicited.  

http://www.law.duke.edu/journals/lcp/lcptoc73spring2010. 

17. Tort Litigation between Spouses: Let's Meet Somewhere in the Middle, 15 HARV. NEGOT. L. 

REV. 201-265 (2010). 

18. What have Calabresi & Melamed got to do with Family Affairs? Women Using Tort Law in 

order to Defeat Jewish and Shari’a Law, 25 BERKELEY J. OF GENDER L. & JUSTICE 125-171 

(2010). 

19. Love and the Law: Or, What’s Love Got to Do With It? 17 DUKE J. OF GENDER L. & POLICY 

131-88 (2010). 

20. Offsetting Risks in Tort Law: Theoretical and Practical Difficulties, 37 FLA. ST. UNIV. L. REV. 

137-188 (2010). 

21. Corporal Punishment of Children in Jewish Law: Traditional Approaches Meet Modern Trends 

– A Comparative Study, 18 JEWISH LAW ANNUAL (Boston Univ.) 137-212 (2010). 

22. The Interplay between Tort Law and Religious Family Law: The Israeli Case, 26 ARIZONA J. 

OF INT'L & COMP. L. 279-301 (2009), with Ayelet Blecher-Prigat, leading article. 

23. Changing the Current Policy towards Spouse Abuse: A Proposal Inspired by Jewish Law for 

a New Model, 32 HASTINGS INT'L & COMP. L.J. 155-236 (2009), with Yuval Sinai. 

24. The Influence of the UN Convention on the Rights of the Child on Corporal Punishment – A 

Comparative Study, 10 OREGON REV. INT'L L. 189-242 (2008). 

25. What Has Feminism got to do with Children’s Rights? A Case Study of a Ban on Corporal 

Punishment, 22 WISCONSIN WOMEN'S L.J. 177-233 (2007), leading article.  

26. Who’s Afraid of Banning Corporal Punishment? A Comparative View on Current and 

Desirable Models, 26 PENN STATE INT' L L. REV. 57-137 (2007). 

 בעברית מאמרים

 קדרי.-, עם רות הלפרין(2020) 597 מב עיוני משפט "המגמה המתפתחת של גרושים ללא גירושים" .27

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1921330
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1921330
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1746540
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514129
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514129
http://www.law.duke.edu/journals/lcp/lcptoc73spring2010
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514126
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514131
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514131
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1171&context=djglp
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514357
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514336
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514336
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514365
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1509313
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1509313
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514367
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514367
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514368
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514368
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514384
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514384
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", פיצוי לנפגעי עבירה בהליך הפלילי, במסגרת הסדר טיעון ובמסגרת מנגנון סגירת תיק מותנית: מבט מחודש" .28

 .ספר עדנה ארבלהתקבל לפרסום, 

ספר אליקים ", התקבל לפרסום, ו רק מקור מיישם?אהאם מקור עצמאי היוצר הלכה  :"סיפור המעשה התלמודי .29

 .רובינשטיין

עיונים בתורת  – ספר גבריאלה שלו(, יפורסם גם ב2018) 345י  דין ודברים"תביעות חוזיות בגין סרבנות גט"  .30

 ., עם משה פוקסהחוזה

 ( הזכות להתגרש"commodification"מי רוצה לקנות את הגט שלי? היבטים משפטיים וכלכליים של סחירות ) .31

 (.2017) 167-107לא  מחקרי משפט

עילה נשית, גברית או עצמאית, המאפשרת לפצות גם מסורבי גט? בין צדק חלוקתי, צדק מתקן  –"סרבנות גט  .32

 (.2016) 545-612לט  עיוני משפט והגברת כוח המיקוח של המסורב/ת"

: אסדרת Kid Nation-ומאסטר שף ילדים ל ספר למוסיקה-, ביתבין רייטינג לזכויות הילד, בין סופר נני" .33

 .(2015) 491-574ח  דין ודברים ("ריאליטימציאות )ילדים בתכניות  ם שלשתתפותה

 269-307כט  מחקרי משפט הדור הבא" –"אחריות נזיקית כלפי בריאים שנחשפו לסיכון, או: הגברת סיכון  .34

(2013.) 

 .526-153 (2013) 51 תרבות דמוקרטית "הפרדה משפילה בחינוך החרדי: היבטים נזיקיים ושיקולי מדיניות" .35

196-ז  דין ודברים "שערי הכניסה לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים: מגמות לא אחידות של הרחבה וצמצום" .36

155 (2012.) 

פרטיות בעידן , בתוך "בין צדיק לעמיר: הפרת הפרטיות ותצלומים מבזים ומשפילים בתא כלא וברשות הרבים" .37

  (.2012עורכת,  אלטשולר-שוורץ הלהת)הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה,  199-133 של שינוי

 משפטים "של קלברזי ומלמד 'כלל האחריות'ו להשיג את הגט כדיהדור הבא של תביעות נזיקין בגין סרבנות גט " .38

 (.2011) 254-153מא 

 . (1201) 139-205כז  מחקרי משפט התדיינות או חסינות?" –זוג -"תביעות נזיקין בין בני .39

-ג משפחה במשפט פי המשפט העברי ובהשוואה למשפט הישראלי"-"חובת הדיווח על אלימות כלפי ילדים על .40

  (.2010-2009) 301-279ד 

 (. 2009) 233-345לט  משפטים הצעת תפיסה פלורליסטית חדשה לדיני הנזיקין המודרניים" :"'קליעה למטרה' .41

תמר מורג ואח' עורכים, ) 183-220 והמשפט הישראלי זכויות הילד "בין תקיפה, התעללות וענישה גופנית" .42

בהוצאת רמות, תל אביב, מרכז מינרבה לזכויות האדם באוניברסיטה העברית בירושלים, בשיתוף עם כתב 

  .(2009העת "המשפט" של המסלול האקדמי, המכללה למינהל, 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3043154
https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Law_Review/Volume39/Issue3/iyunei39_3Shmueli.pdf
https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Law_Review/Volume39/Issue3/iyunei39_3Shmueli.pdf
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Journals/din_udvarim/pabN/h2/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99.pdf
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Journals/din_udvarim/pabN/h2/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2313596
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2339187
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Journals/din_udvarim/gilionG/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99.pdf
https://www.idi.org.il/media/4255/privacy_book.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1784991
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1784993
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514380
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514379
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1796126
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 "מהפך בעקבות מהפכה: מהפך בסוגיית הכאת ילדים ולתלמידים לשם חינוכם בעקבות המהפכה החוקתית" .43

(, כרך לכבוד נשיא בית המשפט העליון הפורש אהרון ברק בעקבות כנס על 2009) 332-289ח  קרית המשפט

 שנה לחקיקתם.  15השפעת חוקי היסוד על המשפט הלא חוקתי במלאת 

143- בבתי המשפט בישראל יישום המשפט העבריבתוך: יובל סיני  "ענישה גופנית של ילדים בידי הוריהם" .44

 (. 2009)בהוצאת לשכת עורכי הדין והמכללה האקדמית נתניה,  124

, עמומה מדיי: על הגברת סיכון, מאזן הסתברויות והערכה כללית המבוססת על צדק" –"הסיבתיות העמומה"  .45

 (. 2007) 901-855כג  מחקרי משפטעם רון שפירא וקמיל פוקס, 

   (.2007) 285-343יב  המשפט "פיצוי נזיקי למסורבות גט" .46

 –זוג בדיני הנזיקין, בדין הפלילי ובדיני המשפחה -דרכי התמודדות עם התעללות בבן –"'הגיעו מים עד נפש'  .47

  .יובל סיני(, עם 2007) 273-352ו  מאזני משפט ישן"-הצעת מודל חדש

 (. 2007) 57-115א  משפחה במשפט "מה לפמיניזם ולזכויות הילד?" .48

 ט המדינה בעקבות משפט הטבע?""ציווי משפטי על אהבת הורה לילדו ופיצוי בגין הזנחה רגשית: הילך משפ .49

נפתלי וחנה נווה עורכות, -)ארנה בן 350-269( משפט חברה ותרבות הספרים)מסדרת  משפטים על אהבה

 (. 2005אביב, -תל

 323-356כז  עיוני משפט בדבר פגיעה עוולתית באינטרס"ר ודאות וסח שלם רימקב עה בסיכויגיפ יןבגי צופי" .50

אביב, ורון -(, מאמר משותף עם קמיל פוקס, ראש המחלקה לסטטיסטיקה )דאז( באוניברסיטת תל2003)

 אילן. -שפירא, דיקאן )דאז( הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר

י  פלילים "ענישה גופנית של ילדים בידי הוריהם על פי המשפט העברי: גישות מסורתיות וזרמים מודרניים" .51

446-365 (2002 .) 

 

 :לכלל המאמרים קישורית

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1390555 

  נוספיםמאמרים 

המעגלים השונים של תביעות הנזיקין ם: מפגשים ועימותים בין דיני הנזיקין לדיני המשפחה הדתיים והאזרחיי" .1

)בהוצאת הנהלת בתי  259-207 בישראל עשרים שנה להקמת בתי המשפט למשפחה", בתוך במשפחה

 .(2015המשפט, צבי ויצמן עורך, 

( 2013-2014ז )-ו משפחה במשפט "בית הדין הרבני, בתי המשפט האזרחיים ופסיקותיו של הרב דיכובסקי" .2

שוז הדין הרבני הגדול הרב שלמה דיכובסקי, יחד עם שקד קוממי, עדן כהן, רונה -כרך לרגל פרישת דיין בית

 פריגת.-ואיילת בלכר

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514392
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514374
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514403
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514381
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514404
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514404
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514405
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514378
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514406
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514407
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1390555
https://www-nevo-co-il.proxy1.athensams.net/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%95-%D7%96/lawfamily-6-000.pdf
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 , עם אריאל פורת ושחר ליפשיץ.(2013( )1כט) מחקרי משפט, כרך בדיני נזיקין לכבוד השופט ריבלין –פתיחה  .3

2010-) 1-12ד -ג משפחה במשפט "דור העתיד במבחן ההווה: על זכויות הילד במישורים משפטיים שונים" .4

 פריגת ועדן כהן.-(, יחד עם שילה אייל, רונה שוז, איילת בלכר2009

 1-21ב  משפחה במשפט עשור לבית המשפט לענייני משפחה: חזון ומציאות" –"שולחן )משפחתי( עגול  .5

 . ורונה קפלן פריגת-איילת בלכר, שבת, רונה שוז-(,  יחד עם מיכל בן2008)

שוויון מגדרי תגובה" חוברת בנושא  –"האכיפה האזרחית דרך דיני הנזיקין במקרי הפרת הסכמי והסדרי ראייה  .6

אביב, -ת תל(, בעקבות סימפוזיון בנושא, אוניברסיט2009אביב, -)אוניברסיטת תל ושאלת האחריות ההורית

20.6.08. 

 1-12א  משפחה במשפט דברי מבוא" –"משפחה במשפט: המאבק ליצירה, פירוק או שימור התא המשפחתי  .7

 פריגת. -(,  יחד עם רונה שוז ואיילת בלכר2007)

 "על החובה לדווח על אלימות כלפי קטינים או חסרי ישע -' והוא עד או ראה או ידע, אם לוא יגיד ונשא עוונו'" .8

לפרשת ויקרא )משרד המשפטים ומכללת שערי משפט, אביעד הכהן ומיכאל ויגודה עורכים,  280 פרשת השבוע

2007 .) 

 הגשת חוות דעת 

 .2014השתתפות ילדים בתכניות ריאליטי, למשרד המשפטים, לקראת הצעת חוק בנדון, אפריל  .1

 .2008בנושא חטיפת ילדים, יוני על ייצוג נפרד לילדים בבתי המשפט )יחד עם רונה שוז(, לבג"ץ  .2

, לועדת חוקה חוק ומשפט, ינואר להרחבת חובת הדיווח על התעללות בילדים והזנחתם" החוק"על הצעת  .3

2007 .  

, חוות דעת משפחה קטין"-חוק להרחבת חובת הדיווח למקרי עבירות מין ואלימות בילד ע"י בן הצעת"על  .4

 . 11.3.07לועדת חוקה, חוק ומשפט,  משלימה

פריגת(, לועדה לזכויות הילד, ינואר -י ילדים מול זכותם לפרטיות" )יחד עם איילת בלכר"מעקב מצולם אחר .5

2006. 

, הקודיפיקציה האזרחית החדשה, באשר להגברת 2006-הצעה לסעיף חוק בהצעת חוק דיני ממונות התשס"ו .6

 בסיכוי )עם רון שפירא(. ופגיעהסיכון 

 .2005ומשפט, לקראת ניסוח "חוקה בהסכמה רחבה", "הצעה לפרק זכויות הילד בחוקה" לועדת חוקה חוק  .7

", למרכז ישמ"ע )ישומי משפט עברי( במכללת נתניה, שולב בת"פ ענישה גופנית לילדים בדין העברי והישראלי" .8

-(, סגן נשיא בימ"ש השלום בכפר2005) 23940( 2)2005של -תק נ' הרנוי, מדינת ישראל 1801/04)כ"ס( 

 סבא כב' השופט חנוך פדר.

 

https://www-nevo-co-il.proxy1.athensams.net/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%9B%D7%98/mechkarey-mishpat-29-009.pdf
https://www-nevo-co-il.proxy1.athensams.net/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%92-%D7%93/lawfamily-3-4-001.pdf
https://www-nevo-co-il.proxy1.athensams.net/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%91/lawfamily-1-001.pdf
https://www-nevo-co-il.proxy1.athensams.net/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%90/lawfamily-1-001.pdf
http://www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H14-02-2007_13-26-52_shmueli.doc
http://www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H12-03-2007_13-18-05_smueli-mashlima.doc
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 מאמרים בעיתונות

 מאמרים בעיתונות משפטית

אלקססי נ' "כלל" חב' לביטוח  9073/15בעקבות ע"א , הצורך בהתמקדות בהרתעתו של יוצר מפגע מסוכן" .1

 . https://www.jokopost.com/law/15155/, 17.9.2017, "בע"מ

 . https://www.jokopost.com/law/13687/ ,23.4.2017, "השומר נפל לבור, אך לא קיבל פיצוי. הייתכן"? .2

)אפריל  23 עורך הדין סרבנות גט: ניתוק בין דיני הנזיקין לדיני המשפחה הדתיים?" –"לא כבולים להגדרה  .3

2014) 115-112. 

)ינואר  18 עורך הדין" ?המזונות דיני לסעד דרך או נזיקית לתביעה עילה האם: זוג-בן נגד כלכלית "אלימות .4

2013.) 

, מגזין 32 בדלתיים פתוחות"כיצד אתם, עורכי הדין, הפרקליטים והשופטים, יכולים לסייע לנפגעי עבירה?"  .5

 .2009לשכת עורכי הדין במחוז חיפה, דצמבר 

 (.2009)יולי  100-99, 4 עורך הדיןדין מוֵסר או דין רודף?"  –"חובת הדיווח  .6

)ספטמבר  22 הפרקליטים)על התפתחויות בפיצויי נזיקין למסורבות גט(  "הדור השלישי של מסורבות הגט" .7

2008 )9 . 

 .54( 2007)דצמבר  71 עורך הדין בצרות", במסגרת מדור "נזיקין", CBS "עיר הילדים של  .8

, ביקורת לתיקון חדש לחוק חובת הדיווח על אלימות בילדים. 46( 2007)אוגוסט  69 עורך הדין"קודם כל אבא?"  .9

  .NRG ,25.6.07מעריב , פורסמה באתר "הורים או אזרחים"גרסה מקוצרת של המאמר, בשם 

 .52( 2007) 67 עורך הדיןנות" "לפצות את הקורב .10

 , עם רון שפירא וקמיל פוקס.45-44( 2006) 62 עורך הדיןעמומה מדי"  –"הסיבתיות העמומה  .11

 (. 2005) 1 שערים למשפט"אהבת הורה לילדו ופיצוי בגין הזנחה רגשית"   .12

 (. 2005) 1 שערים למשפט"הקונפליקט בין זכויות הילד לטובת המשפחה"  .13

 

 פרסומים נבחרים – בעיתונות כללית ואחרתמאמרים 

)על אחריות  http://www.maariv.co.il/journalists/Article-566096, 8.12.16 מעריב"עומדים בסירוב"  .1

 פלילית לסרבני גט(.

, 12.5.16יום העצמאות תשע"ו, , Y-Net"למה לתת לרב סדן את פרס ישראל",  .2

4802412,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

https://www.jokopost.com/law/15155/
https://www.jokopost.com/law/15155/
https://www.jokopost.com/law/15155/
https://www.jokopost.com/law/13687/
https://www.jokopost.com/law/13687/
http://www.law.biu.ac.il/files/law/media/l_kbvlym_lhgdrh_vrk_hdyn_2014.pdf
http://www.praklitim.com/images/Sep08/HiRes/09.jpg
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/599/622.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/599/622.html
http://www.maariv.co.il/journalists/Article-566096
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4802412,00.html
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 .29.9.2015, המוסף המשפטי, הארץ"האופניים החשמליים והאתגר המשפטי"  .3

 .6.2.2013 ידיעות אחרונותבית המשפט פסק נגדה" מדור "עומד למשפט"  –"האישה סירבה להמיר את דתה  .4

"אספיקציה, אמניוניטיס, ואקום וגם כתף קפואה: מגמות והתפתחויות בדיני רשלנות רפואית" במדור רפואה  .5

 23-22, 78 גוריון-עיתון הסטודנטים של הפקולטה לרפואה ולמדעי הבריאות באוניברסיטת בןמשפטית, 

 ורסם גם באנגלית בכתב העת של בית הספר לרפואה של אוניברסיטת בודפשט, הונגריה.(. פ2008)

עיתון הסטודנטים מהי, מתי ניתן לתבוע בגינה ומיהם הנתבעים?" במדור רפואה משפטית,  –"רשלנות רפואית  .6

 (.2008) 23-22,  77 גוריון-של הפקולטה לרפואה ולמדעי הבריאות באוניברסיטת בן

     .31.3.08, (NRGאתר מעריב ) , על התעללות במגזרים סגורים,"לדבר בשפתם" .7

עיתון הסטודנטים של הפקולטה לרפואה "חובת הדיווח על אלימות והזנחה בילדים" במדור רפואה משפטית,  .8

 (.2008) 25-24,  76 וריוןג-ולמדעי הבריאות באוניברסיטת בן

 , על חנייה במקום אסור לפי הסדר הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. 2.10.07, הארץ "עדיף להיפצע באדום לבן" .9

 .20.8.07, גלובס"סנקציות חדשות למען העגונות"  .10

  יצוי לעזבון., על הכרה באובדן שירותי סבתא כמטפלת כראש נזק בר פ15.8.07, הארץ "אובדן שירותי סבתא" .11

12. Ha'aretz, Losing Granny's services  ,גרסה מורחבת יותר(.16.8.07מהדורת הארץ באנגלית( ,  

  , על תקיפה, כליאת שווא והתעללות של אם בשני ילדיה הפעוטים.net-y ,15.8.07, "גב אדום" .13

 , על השארת ילדים ברכב כהזנחה רשלנית, ועל חוק מול חינוך. net-y ,3.8.07 "כמה שווים חייו של פעוט?" .14

 , על תינוק המריבה, יחד עם ד"ר רונה שוז. 21.4.05 (NRGאתר מעריב ) ,"החלטה בלתי נמנעת" .15

 

 הרצאות נבחרות – כנסים וימי עיון

 בכנסים בינ"לשיחות והרצאות 

1. “Relational Torts”, Private Law Consortium, Bar-Ilan University, June 2019. 

2.  “Relational Torts”, Relational Private Law and Network Theory, International Workshop, Bar-

Ilan University, January 2019. 

3.  “Personalized Law: Using Information from Previous Proceedings”, ELEA – European 

Association of Law & Economics Annual Conference, Milan, Italy, September 2018. 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/716/406.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=908973&contrassID=2&subContrassID=6&sbSubContrassID=0
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=893647&contrassID=2&subContrassID=6&sbSubContrassID=0
http://www.haaretz.com/hasen/spages/894046.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3438142,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3432398,00.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART/925/249.html
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4.  “Law and Religion in the Disintegrating Family Unit: Civil Strategies to Combat the Worldwide 

Phenomenon of Refusal to Divorce in the Jewish Sector”, Jewish Law Association 20th 

International Conference, 100 Years of the Jewish Law Movement, MSO, Moscow, July 2018. 

5. “Sticks, Carrots or A Hybrid Mechanism?”, AIS – 34th Annual Meeting of the Association for 

Israel Studies, Berkeley School of Law, June 2018. 

6.  “Increasing Oppressed Women’s Bargaining Power through Private Law Incentives: Using 

Carrots and Sticks to Combat the Worldwide Phenomenon of Refusal to Divorce in the Jewish 

Sector”, 3rd International Agunah Summit, Fordham University School of Law, June 2018. 

7.  “Between Sticks, Carrots, and Reversible Rewards: Civil Strategies for Obtaining a Jewish 

Divorce”, Consortium on private law, sponsored by Harvard, Pennsylvania, McGill, Oslo, Tranto, 

and Bar-Ilan Law Schools, Trento University, June 2017. 

8. “Hybrid Incentives: Sticks, Carrots or Carrots Which Become Sticks”, ALEA – American Law 

and Economic Association, Annual Conference, Yale Law School, May 2017. 

9.  “Maimonides’ concept of Corrective Justice,” with Yuval Sinai, in a workshop on “Theologians 

in a Jurist's Robe: Relations between Theology and Law in the Judaeo-Islamic Milieu,” the 

University of Toronto, Response by Ernest Weinrib. March 2017.  

10. “Between Sticks, Carrots, and Reversible Rewards: Civil Strategies for Obtaining a Jewish 

Divorce,” The European Association of Law and Economics Conference, Ghent, February 

2017. 

11.  “Tax, don’t Ban, and Reach a Proper Deterrence: Tort Law Disincentivizes Harmful but 

Legitimate Islamic Family Practices”, Italian Association of Law and Economics Annual 

Conference, Torino, December 2016. 

12.  “Between Sticks, Carrots, and Reversible Rewards: Civil Strategies for Obtaining a Jewish 

Divorce”, Italian Association of Law and Economics Annual Conference, Torino, December 

2016. 

13. “Punitive Damage: A Comparative Perspective,” with Yuval Sinai, EALE – European 

Association of Law and Economics Annual Conference, Bologna, September 2016. 

14. “Maimonides and Contemporary Tort Theory: Law, Religion, Economics, and Morality,” with 

Yuval Sinai, (February 2016), McGill University's Institute of Comparative Law and the 

Department of Jewish Studies. 

https://www.youtube.com/watch?v=ueLvRB4ipj8&list=PLyD9d-D6KQ6vW86y3_bKmOcxxQskwkjAP&t=0s&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=ueLvRB4ipj8&list=PLyD9d-D6KQ6vW86y3_bKmOcxxQskwkjAP&t=0s&index=25
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15.  “Maimonides and Contemporary Tort Theory: Law, Religion, Economics, and Morality,” with 

Yuval Sinai, (January 2016), keynote lecture, Fordham Law School Annual Woolf Lecture, with 

the response of the Hon. Guido Calabresi and Prof. Ben Zipursky. 

16. “Children in Reality TV,” (2015), International Symposium on Child and Family in Challenging 

Situations: Legal Issues,  IASJF—The International Academy for the Study of the 

Jurisprudence of the Family, Kiryat Ono, Israel. 

17. “When can Post-Judgment Bargaining be Anticipated: Bridging Economic and Behavioral 

Approaches; Including a Conversation with the Honorable Judge Prof. Guido Calabresi,” (2015), 

ALEA – American Law & Economics Association Annual Conference, Columbia Law School. 

18. “Maimonides and Contemporary Tort Theory: Law, Religion, Economics, and Morality,” with 

Yuval Sinai, UCL—University College of London, May 2015. 

19.  “Religious Family Life in a Pluralistic Modern State,” University of Connecticut Law School, 

February 2015. 

20. “Maimonides and Contemporary Tort Theory: Law, Religion, Economics, and Morality,” with 

Yuval Sinai, Princeton University Program of Law and Public Affairs (LAPA), February 2015. 

21. “Trading the Right to Divorce: On Inalienability, Commodification, and Using Liability Rules in 

Cases of Refusal to Divorce,” International Conference on The State and the Market, Duke 

Law School and Bar-Ilan Law Faculty, Bar-Ilan University, 2014.  

22. “Tort and Contract Law vs. Jewish and Shari’a Law: Legitimate Religious Practices Actionable 

under Civil Law,” Yale Law School. Commentator: Prof. Robert Post, Dean, October 2014, 

http://yalelaw.mediacore.tv/media/lessons-in-legal-pluralism-dr-benjamin-shmueli. 

23. “Tort and Contract Law vs. Jewish and Shari’a Law: Legitimate Religious Practices Actionable 

under Civil Law,” Widener Law School, October 2014.  

24.  “Tort and Contract Law vs. Jewish and Shari’a Law: Legitimate Religious Practices Actionable 

under Civil Law,” University of Connecticut Law School, 2014. 

25. “Corporal Punishment: A Comparative View,” for Judges and clerks of the Connecticut 

Appellate Court, 2014. 

26. “Tort Actions for Child Abuse and Neglect: A Comparative View,” for Connecticut Attorney 

General Staff, 2014. 

27. “Maimonides and Contemporary Tort Theory: Law, Religion, Economics, and Morality,” with 

Yuval Sinai, Rutgers (Camden) Law School, 2014. 

http://yalelaw.mediacore.tv/media/lessons-in-legal-pluralism-dr-benjamin-shmueli
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28.  “Ex Ante or Ex Post Liability Rule for the Damaging Party: A New Look at Calabresi and 

Melamed's Fourth Rule and the Collective Action Problem,” with Yuval Sinai. 1st consortium on 

private law, sponsored by Harvard, Pennsylvania, McGill, Oslo, Tranto, and Bar-Ilan Law 

Schools, Bar-Ilan University, 2013. 

29. “'I'm Not Half the Man I Used to be': Exposure to Risk Without Bodily Harm,” Fifth Annual 

Meeting of the Society for Environmental Law and Economics (SELE), Bar Ilan Univ., 2013. 

30. “Assumption of Risk: Comment, International Conference on New Approaches for a Safer and 

Healthier Society,” Tel-Aviv Univ., 2013. 

31.  “Cheapest Cost-Avoider 800 Years before Calabresi? Analysis of Maimonides’s Law of Torts 

from the Perspective of Law and Economics,” The 2012 Annual Conference of the European 

Association of Law and Economics (EALE), Stockholm, 2012, with Yuval Sinai. 

32. Toward a New Paradigm for Multiple-Victim Torts: The Problem of Victims Heterogeneity: A 

Comment on Yoed Halbersberg's Paper, The 2012 Annual Conference of the European 

Association of Law and Economics (EALE), Stockholm, 2012. 

33.  “A Modern Model of Differential Pluralistic Tort Liability based on the Theories of Maimonides 

and Calabresi,” The Jewish Law Association 17th International Conference, Yale Law school, 

2012. Commentator: Honorable Prof. Guido Calabersi 

34. “Tort Actions for Acts that are Valid according to Religious-Family Law but Harm Women's 

Rights:  Legal Pluralism in Cases of Collision between Two State-Law Agents,” Joint 

Symposium on Critical Reflections on Legal Pluralism in the State and Beyond, Osgoode Hall 

Law School, York University & The Faculty of Law, Bar Ilan University, Bar Ilan University, Israel, 

2012. 

35.  “Exposure to Risk with no Harm,” The 2011 Annual Conference of the European Association 

of Law and Economics (EALE), the University of Hamburg, 2011. 

36. “Instrumental Theories Vs Corrective Justice: A New Approach to Balancing the Goals of 

Contemporary Law,” The 2011 Annual Conference of the European Association of Law and 

Economics (EALE), the University of Hamburg, 2011. 

37. “Mandatory Reporting on Child Abuse and Neglect – A New Proposal,” International 

Conference on Kaleidoscope of Child Maltreatment and Abuse, Haifa Univ., 2011. 

38. “Corporal Punishment – A Comparative View,” Global Summit on Ending Corporal Punishment 

and Promoting Positive Discipline, SMU University, Dallas, Texas, 2011. 
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39. Coerced Get (Get Me'use), Financial Coercion (Ones Mamon) and the Jurisdiction Struggle: 

Tort Compensation for Women Refused a Get, The International Society of Jewish Law 

Annual Conference, Israel, 2010. 

40.  “Women Using Tort Law in order to Defeat Jewish Law and Sharia'a Law: What have Calabresi 

and Melamed got to do with Family Affairs,” ALEA (American Law and Economics Association) 

Annual Conference, Princeton University, 2010. 

41. “The Interplay between Tort Law and Religious Family Law: The Israeli Case” AALS' (The 

Association of American Law Schools) Annual Conference, Tort law session, San Diego, 

California, 2009, with Ayelet Blecher-Prigat. 

42. The “Golden Rule” vs. “Love thy Neighbor” as a Basis for The Law of Torts - A Comparative 

Look at the Jewish and American Legal Systems, Duke Law School, 2007. 

43. “Corporal Punishment of Children: Comparative View of Current and Desirable Models,” The 

International Conference of Law and Society in the 21st Century- ILSA, Humboldt University, 

Berlin, 2007. 

44. “In the Eye of the Camera and the Law: Parental Surveillance of Children,” The International 

Conference of Law and Society in the 21st Century- ILSA, Humboldt University, Berlin, 2007. 

45. Delivery of a workshop on “Who’s Afraid of Banning Corporal Punishment? A Comparative View 

on Current and Desirable Models,” Duke Law School, 2007. 

46. “Corporal Punishment – A Comparative View” for Visiting Scholars, Duke Law School, 2006. 

47. “Family Law in Israel” for Judges of Court for Family Affairs from Jordan, Duke Law School, 

2006. 

 בכנסים מקומיים

על מה כל הרעש?", הפקולטה למשפטים,  –"אלימות כלכלית", דברי סיכום לכנס בנושא "אלימות כלכלית  .48

 .2010אילן, דצמבר -אוניברסיטת בר

השביעית "פרטיות, סייבר וטכנולוגיה", הפקולטה "פרטיות בין בני זוג במשפחה המתפרקת", סדנת הפרטיות  .49

 .21.5.20למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, 

במסגרת תביעה נזיקית ותביעה  העבירה לנפגע פיצוי על מבט מחודש –דין  וסדרי ראיות דיני נזיקין, דיני "בין .50

עבירה במשפט הישראלי", "זה הקול בשבילך! על זכויות נפגעי כנס בנושא אזרחית נגררת להרשעה בפלילים", 

תחום נפגעי עבירה בפרקליטות המדינה, הסיוע המשפטי במשרד המשפטים והפקולטה למשפטים בקריה 

 .22.1.20האקדמית אונו, הקריה האקדמית אונו, 

http://64.112.226.77/one/lsa/lsa07/index.php?click_key=1&cmd=Multi+Search+Search+Load+Publication+For+Extra&publication_id=178068&PHPSESSID=bcfbaf9de19f31430057d05b8ea0cee7
http://64.112.226.77/one/lsa/lsa07/index.php?click_key=1&cmd=Multi+Search+Search+Load+Publication+For+Extra&publication_id=178358&PHPSESSID=bcfbaf9de19f31430057d05b8ea0cee7
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 ינואר קדרי, הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה,-"גרושים ללא גירושין", עם רות הלפרין .51

2019. 

קדרי, הכנס השנתי של האגודה למשפט פרטי, המרכז הבינתחומי, יוני -ללא גירושין", עם רות הלפרין"גרושים  .52

2018. 

 .2018שנתי של האגודה למשפט פרטי, המרכז הבינתחומי, יוני הכנס ה, "פרסונליזציה של החוק" .53

לבחינת לגיטימיות  שלבי-הצעת מבחן דו –"'ככה לא בונים חומה': עצם ההיבדלות מול ביצועה באופן משפיל  .54

 .2018שראל, המרכז הבינתחומי, מרץ הפרדה בחינוך, בעקבות עשור לפרשת עמנואל", כנס אייקון י

 .2018מרץ אביב, -"האם מותר לקרוא לאדם 'נאצי'?" השתלמות שופטים, בית המשפט בתל .55

ההתייחסות הנזיקית הראויה לנזקים במערכות יחסי קרבה, כנס האגודה  (:Relational Tortsס )עוולות יח .56

 .2018הישראלית למשפט וחברה, ינואר 

57.  “Hybrid Incentives: Sticks, Carrots or Carrots Which Become Sticks” ,ILEA – Israeli Law and 

Economic Association Annual Conference,  2017האוניברסיטה העברית, דצמבר. 

האם וכיצד יש לקדם פשרות בתביעות נזיקין בין צדדים בעלי היכרות (: Relational Tortsס )עוולות יח .58

", דצמבר טחנות הפשרה ותפקידם של עורכי דין ושופטים ביחס לזירת הפשרה הנזיקיתת?  כנס בנושא "מוקדמ

2017. 

יּו גם הכולל היברידי ופתרון"מקל, גזר  .59 ט", כנס הג סרבנות לבעיית חדשים אזרחיים פתרונותש )שיימינג(: בִּ

 .2017בנושא ביוש )שיימינג(, המרכז הבינתחומי, יולי 

ערב על  –, פתח דבר TED", הרצאה בסגנון תורת הנזיקין של הרמב"ם לעומת תאוריות נזיקיות בנות זמננו" .60

 . 2017אילן, יוני -ספרים שייצאו לאור, אוניברסיטת בר

https://www.youtube.com/watch?v=MoOwEt6zaCo   

"מקל, גזר או גזר ההופך למקל? פתרונות אזרחיים לבעיית סרבנות הגט" הכנס השנתי של האגודה הישראלית  .61

 .2017למשפט וחברה, המכללה האקדמית נתניה,  

אילן, -השוואתי", עם יובל סיני, כנס האגודה הישראלית למשפט פרטי, אוניברסיטת בר"פיצויים עונשיים במבט  .62

 .2016מאי 

שנה לחוק זכויות החולה, המכללה  20"הסכמה מדעת ופגיעה באוטונומיה", כנס בנושא הסכמה מדעת במלאת  .63

 .2016למינהל וביה"ס למשפטים במכללה האקדמית נתניה, מאי 

המשפטי; מודלים בעוולת הרשלנות; וחידושים לעניין פגיעה באוטונומיה והגברת "אופניים חשמליים: האתגר  .64

, אוניברסיטת חיפה ולשכת עורכי הדין מחוז חיפה, אוניברסיטת לחיפה, 2015-סיכון" כנס שנת המשפט תשע"ה

14.10.2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=MoOwEt6zaCo
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נס השנתי של "מי רוצה לקנות את הגט שלי? היבטים משפטיים וכלכליים של סחירות הזכות להתגרש", הכ .65

 .2015האגודה למשפט פרטי, המכללה למינהל, אפריל 

 .2013"תביעות נזיקין במשפחה", הכנס העשירי של מרכז רקמן, אוניברסיטת בר אילן, ינואר  .66

67. Law & Economics and Maimonides's Tort Law Theories— A Comparative Analysis and 

a Preliminary Sketch of a Modern Model of Differential Pluralistic Tort Liability Based on 

the Two Theories, ,2012 הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וכלכלה, המרכז הבינתחומי.  

זוג" כנס בנושא קידום פרקטיקות אלטרנטיביות וטיפוליות במשפט -"עדיפות הגישור בסכסוכים נזיקיים בין בני .68

 .2012אילן, -סיטת בררבהישראלי, אוני

המשפט -"שערי הכניסה והיציאה לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים", כנס לכבוד המשנה לנשיאת בית .69

 .2012אילן, -העליון, השופט אליעזר ריבלין, לרגל פרישתו מכס השיפוט, אוניברסיטת בר

", הכנס השנתי של האגודה הנזיקיןהצעה למודל מאזן בין צדק מתקן למטרות אינסטרומנטאליות של דיני " .70

 .2012אילן, -למשפט פרטי, אוניברסיטת בר

 –נפגעי עבירה במרחב המשפטי והציבורי מבט מחודש", כנס בנושא  –"פיצוי לקורבן במסגרת ההליך הפלילי  .71

 .2012 אילן,-, אוניברסיטת ברתחומי-מבט רב

 .2012אילן, -, אוניברסיטת בר"הפליה בפרשת עמנואל" הכנס השנתי של האגודה למשפט וחברה .72

לצמרת משרד הרווחה והשירותים החברתיים לרגל סיום תוכנית "התעללות רגשית מן האספקט המשפטי"  .73

"פיתוח צוות מחלקתי להובלת תכנון ויישום של רצף מענים בקהילה לילד נפגע התעללות ולמשפחתו" בשיתוף 

  / http://194.90.130.106/video/haruv17.2011מכון חרוב, תל אביב, 

 דיני בהיבט והגירה ילדים זוג בגין חטיפת הילד ממשמורת חוקית", כנס בנושא חטיפת-"תביעות נזיקין נגד בן .74

 .2011הנזיקין, אוניברסיטת בר אילן,  ודיני לאומי הבין המשפחה, המשפט

 .2011"סיבתיות הסתברותית ופיצוי לבריאים", כנס בנושא פיצוי על פי הסתברות, אוניברסיטת בר אילן,  .75

משפחה: המעגלים השונים", כנס בנושא נזיקין וחברות לרגל פרישתה של פרופ' ציפורה -"תביעות נזיקין נגד בני .76

 .2010 אילן,-כהן, אוניברסיטת בר

גין חטיפת ילדים", עם רונה שוז, הכנס השנתי של האגודה הישראלית זוג לשעבר ב-"תביעות נזיקין נגד בן .77

 .2010למשפט וחברה, המרכז הבינתחומי הרצליה, 

פריגת, הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט -"פרטיות של ילדים כלפי הוריהם", עם איילת בלכר .78

 .2010וחברה, המרכז הבינתחומי הרצליה, 

בין קודש לחוק: בעקבות פרשת בית הספר תחומי בנושא "-היבטים נזיקיים", בכנס רב –"בג"ץ עמנואל  .79

 אילן.-, אוניברסיטת בר2010", בעמנואל

http://194.90.130.106/video/haruv17/
http://194.90.130.106/video/haruv17/
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 . 2010יברסיטת חיפה, , כנס בנושא דיני משפחה ודיני החוזים והנזיקין, אונ"תביעות נזיקין נגד בני משפחה" .80

הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה, אוניברסיטת  ,"פיצויי נזיקין למסורבות גט: הדור הבא" .81

 .2009אביב, -תל

, בפני עורכי דין The Interplay between Family Law and Tort Law: The Israeli Caseהרצאה בנושא   .82

, מכללת שערי People to People Ambassador Programמארגון הדין האמריקאית ומשלחת -מלשכת עורכי

 .2009משפט, 

אתגרי השעה"  -"אחריות הורים לנזקי ילדיהם" במסגרת מושב בנושא ילדים וטרור בכנס "טרור בינלאומי .83

 .2008במכללת שערי משפט, ויו"ר המושב, 

הישראלית למשפט וחברה, האוניברסיטה העברית, "משפט וטלוויזיה: בין זכויות הילד לריאליטי", כנס האגודה  .84

2008. 

, 2008"פרטיות של ילדים בעולם טכנולוגי", כנס האגודה הישראלית למשפט וחברה, האוניברסיטה העברית,  .85

 פריגת.-עם איילת בלכר

 .2008זוג", כנס האגודה הישראלית למשפט וחברה, האוניברסיטה העברית, -"התדיינויות נזיקיות בין בני .86

ין של המשפט -"ענישה גופנית בחברה רב .87 תרבותית: מאבק משפטי חזיתי לשינוי נורמה חברתית או שילוב ָעדִּ

 , אוניברסיטת חיפה. 2008בתהליך השינוי החברתי?" כנס משפט וחברה 

המשפט לענייני משפחה", כנס בנושא משפחה ומשפט, מכללת שערי משפט, -"השימוש בדיני הנזיקין בבית .88

2008. 

החובה הנזיקית וגבולות המחדל בטיפול רשלני בילדים בסיכון", כנס בנושא תביעות נזיקין נגד רשויות  "היקף .89

 .2007הרווחה, המרכז לזכויות הילד והמשפחה בשיתוף עם המועצה לשלום הילד, מכללת שערי משפט, 

, השפעת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו על התפתחות איסור על ענישה גופנית בישראל" -מהפך בעקבות מהפכה " .90

ק לרגל כנס בנושא השפעת חוקי היסוד על המשפט הלא חוקתי, לכבוד נשיא בית המשפט העליון אהרן בר

 . 2007פרישתו, 

על פיצוי נזיקי למסורבות גט", כנס בנושא פיצוי נזיקי למסורבות  -"לא פמיניזם ולא פטרנליזם אלא צדק מתקן  .91

 .2006גט, מכללת שערי משפט, 

"עוולות נזקיות ועקיפת בעיית הקשר הסיבתי" בכנס בנושא "חשיפה ביודעין של גוף האדם לחומרים מסוכנים  .92

 .2006, מכללת שערי משפט, ת ניסויים"ורעילים למטר

הצעת  –זוג בדיני הנזיקין, בדין הפלילי ובדיני המשפחה -דרכי התמודדות עם התעללות בבן – נפש'"'הגיעו מים עד  .93

 .2005זוג, המכללה האקדמית נתניה, -ישן", כנס בנושא התעללות בבת-מודל חדש

 .2005"ענישה גופנית בדין העברי", כנס בנושא "חמש שנים לאיסור על ענישה גופנית", מכללת שערי משפט,  .94

http://actv.haifa.ac.il/programs/Item.aspx?it=1845
http://web2.nevo.co.il/serve/thetimer/ShowNevoVideo.asp?Id=73747
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"על משפט, מוסר ואהבת הזולת: למהותו של הכלל 'ואהבת לרעך כמוך' בדין העברי והכללי", הקונגרס העולמי  .95

 .2005למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, 

מדי: על אומדנא ומאזן הסתברויות בדיני הנזיקין", יום עיון בנושא "סיבתיות עמומה עמומה  – עמומהה"הסיבתיות  .96

 .2005האם מהפכה בדיני הנזיקין", מכללת שערי משפט,  –פי הסתברות -ופיצוי על

 ללימודי 13-ה השנתי הכנס", ענישה גופנית בסוגייתהשפעת תיאוריות פמיניסטיות על קידום זכויות הילד  מידת" .97

, פמיניזם: נשים ומגדר ללימודי והתוכנית NCJWנשים עם  ללימודי הפורום של גדר ולתיאוריות פמיניסטיותומ נשים

 .2005, אביב תל אוניברסיטת, הפקולטה למשפטים, חברתיושינוי  משפט

שנה לחובת הדיווח על עבירות התעללות  15פתח לתקווה או לשימוש לרעה?", יום עיון בנושא " –"חובת הדיווח  .98

 . 2005בילדים", מכללת שערי משפט, 

"הקונפליקט בין זכויות הילד לטובת המשפחה", ערב עיון בנושא "מסקנות הועדה לבדיקת זכויות הילד )ועדת  .99

 . 2004רוטלוי(", מכללת שערי משפט, 

 .1998המכרז וההליך המשפטי", יום עיון במכרזים למשרד התחבורה, מעלה החמישה,  שלבי"שרשרת  .100

 ארגון כנסים והרצאות

-על מה כל הרעש?", הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר –מארגן במשותף כנס בנושא "אלימות כלכלית  .1

 .2010אילן, דצמבר 

, כנשיא 2019אילן, דצמבר -באוניברסיטת ברט וחברה ארגון הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפ .2

 האגודה.

בחינה של ערך יהודי מול ערך דמוקרטי, של עו"ד הארי וולר, סגן  –מארגן שיחה בנושא עונש מוות בקונטיקט  .3

 .2018בכיר לתובע הכללי של קונטיקט, ינואר 

רבים וסדנאות, אוניברסיטת מארגן )יחד עם נציגי הדוקטורנטים( כנס שנתי לדוקטורנטים בהשתתפות מרצים  .4

 .2019אילן, אפריל -בר

מארגן )יחד עם נציגי הדוקטורנטים( כנס שנתי לדוקטורנטים בהשתתפות מרצים רבים וסדנאות, אוניברסיטת  .5

 .2018אילן, אפריל -בר

לדוקטורנטים בהשתתפות פרופ' אהרן ברק, מרצים רבים שנתי כנס )יחד עם נציגי הדוקטורנטים( מארגן  .6

 .2017אילן, מרץ -ות, אוניברסיטת ברוסדנא

 How the State Supreme Court Murdered Connecticut’sמארגן שיחה בנושא  .7

Death Penalty2017אילן, ינואר -, אוניברסיטת בר. 

 Tort and Contract Law vs. Jewish and Shari’a Law: Legitimate Religious“מארגן שיחה בנושא  .8

Practices Actionable under Civil Law,” Yale Law School עם תגובת ,Prof. Robert Post, Dean, ,
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benjamin-dr-pluralism-legal-in-http://yalelaw.mediacore.tv/media/lessons-, 2014אוקטובר 

shmueli. 

מארגן במשותף כנס לכבוד פרישת המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט אליעזר ריבלין, אוניברסיטת  .9

 .2012אילן, -בר

 .2011אילן, -אוניברסיטת ברמארגן במשותף את הכנס החמישי של האגודה הישראלית למשפט וחברה,  .10

, במסגרת המרכז למשפט מסחרי בשיתוף עם משרד מיתר מארגן במשותף כנס על מים, ביוב ומשפט .11

 .2011אילן, –אוניברסיטת בר 

 .2011חיפה, אילן, -מארגן במשותף של השתלמות סופשבוע לבוגרי הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר .12

 .2011אילן, -רה, אוניברסיטת ברמארגן במשותף כנס בנושא חטיפה והגי .13

אילן, -, אוניברסיטת ברבעקבות הדיון הנוסף בפרשת בי"ח כרמל נ' מלול פי הסתברות-כנס בנושא פיצוי על .14

2011. 

, חבר בוועדת ההיגוי של 2010הכנס הרביעי של האגודה הישראלית למשפט וחברה, המרכז הבינתחומי,  .15

 הכנס.

 .2010אילן, -פרישתה של פרופ' ציפורה כהן, אוניברסיטת ברכנס בנושא נזיקין וחברות לרגל  .16

כנס בינ"ל בנושא משפחה, המרכז לזכויות הילד והמשפחה במכללת שערי משפט ואוניברסיטת בר אילן בשיתוף  .17

 .2009פריגת(, -עם האגודה האמריקנית לדיני משפחה )יחד עם רונה שוז, שחר ליפשיץ ואיילת בלכר

נה רוטלוי, סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בת"א, יו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד כנס לכבוד השופטת סביו .18

 , יחד עם איילת בלכר פריגת ורונה שוז.2009בחקיקה, לרגל פרישתה, מכללת שערי משפט, 

חבר בוועדת ההיגוי של , 2008וחברה, האוניברסיטה העברית,  הכנס השני של האגודה הישראלית למשפט .19

 הכנס.

 .2008ייזום, ארגון, הנחיה ונשיאת הרצאה בכנס סיום מאוחד של הקליניקות המשפטיות, מכללת שערי משפט,  .20

פריגת ורונה שוז( כנס השקה בנושא משפט וספרות לכתב העת "משפחה במשפט", -ארגון )עם איילת בלכר .21

 הסופר מאיר שלו.אהרון ברק ו וס, בהשתתפות נשיא בית המשפט העליון בדימ2008מכללת שערי משפט, 

 .2007ארגון )עם המועצה לשלום הילד( כנס בנושא תביעות נזיקין נגד רשויות הרווחה, מכללת שערי משפט,  .22

המשפט לענייני משפחה", מכללת שערי -כנס בנושא "עשור להקמת ביתוהנחיה )עם רונה שוז( של ארגון  .23

 .22.6.2006משפט, 

 .2006יצוי נזיקי למסורבות גט, מכללת שערי משפט, פריגת( כנס בנושא פ-ארגון )עם איילת בלכר .24

http://yalelaw.mediacore.tv/media/lessons-in-legal-pluralism-dr-benjamin-shmueli
http://yalelaw.mediacore.tv/media/lessons-in-legal-pluralism-dr-benjamin-shmueli
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 .2005שנים לאיסור על ענישה גופנית",  5ארגון כנס בנושא " .25

ארגון )עם רונה שוז( והנחיית כנס בנושא "בדיקת אבהות )רקמות(", במשותף עם המועצה לשלום הילד, מכללת  .26

 .2005שערי משפט, 

מוץ ילדים בעידן זכויות האדם" העוסק בפרשת תינוק המריבה ארגון )עם רונה שוז( והנחיית כנס בנושא "אי .27

 .2005ידי הזוג הלסבי, מכללת שערי משפט, -ובפרשת האימוץ על

האם מהפכה בדיני הנזיקין", מכללת שערי  –פי הסתברות -ארגון יום עיון בנושא "סיבתיות עמומה ופיצוי על .28

 .2005משפט, 

ארגון והנחיית כנס השקה למרכז לזכויות הילד והמשפחה במכללת שערי משפט כמנהל משותף של המרכז,  .29

 .2005מכללת שערי משפט, 

 . 2005שנה לחובת הדיווח על התעללות בילדים", מכללת שערי משפט,  15ארגון והנחיית יום עיון בנושא " .30

השתתפות בארגון כנס בנושא "מסקנות הועדה לבדיקת זכויות הילד )ועדת רוטלוי(", מכללת שערי משפט,  .31

2004 . 

 .1998ארגון השתלמות לעובדי משרד התחבורה בנושא דיני מכרזים, מעלה החמישה,  .32


