
 

 

 ?איך גורמים למדינה שלמה לעטות מסכות פנים
 הזמנה לסמינר 

 

בוחנים את הממשק שבין כלכלה  איל זמיר' רופופ דורון טייכמן' פרופ( כאןו כאן אשר זמינים)צמד מאמרים ב
המאמר הראשון בצמד מנתח את תהליכי . התנהגותית ובין גיבוש המענה המשפטי למגפת הקורונה בישראל

המאמר סוקר את . ל קובעי המדיניות בישראל בנושא זה מנקודת מבט התנהגותיתקבלת ההחלטות ש
ומציג מסגרת , האתגרים שִנצבו בפני הממשלה ואת הצעדים המשפטיים שננקטו בישראל בתגובה למגפה

המאמר בוחן כיצד שורה של תופעות , בהמשך. עיונית לדיון בהחלטות שלטוניות מנקודת מבט התנהגותית
 .ת עשויות היו להשפיע על קבלת ההחלטות השלטוניות בישראל בזמן המגפהפסיכולוגיו

המאמר השני מנתח כיצד ניתן לעשות שימוש בתובנות מתחום הכלכלה ההתנהגותית על מנת להביא לשינוי 
המאמר מציג מסגרת עיונית , על מנת לבחון שאלה זו. ההתנהגות אותו מנסה המדינה לקדם מראשית המגפה

כלי רגולציה )לבין הנדים ( חובות עשה ואל תעשה המגובות בסנקציה)בחנה בין ציוויים שבמרכזה הא
שמשפיעים על החלטות של פרטים באמצעות תובנות התנהגותיות וזאת מבלי לשלול מהפרטים את חופש 

ם במהלך מגפה על מעצבי מדיניות לבסס את מדיניותם על ציוויי, על פי המסגרת העיונית המוצגת(. הבחירה
הנדים יכולים להשתלב בתגובה המשפטית למגפה כתחליפים לציוויים במצבים , יחד עם זאת. ולא על הנדים

לאחר הצגת . או כאמצעי משלים שנועד להגביר את הציות לציוויים, שבהם לא ניתן להשתמש בציוויים
במסגרת גיבוש התגובה המאמר סוקר שורה של דוגמאות לשימוש בתובנות התנהגותיות , המסגרת העיונית

 .המשפטית למגפת הקורונה בישראל
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בפקולטה למשפטים , ברמן. ש יעקב י"דורון טייכמן מחזיק בקתדרה ע' פרופ
ומתמחה בדיני עונשין ובניתוח ההתנהגותי של , באוניברסיטה העברית בירושלים

איל ' שנכתב יחד עם פרופ)וספרו , מחקריו ראו אור בכתבי עת מובילים. המשפט
' פרופ. התפרסם לאחרונה בהוצאות אוקספורד, כלכלה התנהגותית והמשפט (,זמיר

רסיטת אוניב, טייכמן מלמד דרך קבע במוסדות מובילים כדוגמת אוניברסיטת קולומביה
 .ואוניברסיטת מישיגן, ציריך

  
 

 

 

 

שבה , איל זמיר הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית

תחומי המחקר שלו כוללים תיאוריה של דיני . 2005-ו 2002כיהן כדיקן בין השנים 

משפטי ומחקר , משפט ואתיקה נורמטיבית, ניתוח כלכלי והתנהגותי של המשפט, חוזים

 75-ו( ארבעת האחרונים בהוצאת אוקספורד)ספרים  17הוא פרסם או ערך . אמפירי

 ,Columbia Law Review לרבות בכתבי עת כמו, מאמרים ופרקים בספרים

University of Chicago Law Review, Journal of Legal studies, Public 

Administration Review, and Organizational Behavior & Human Decision 

Processes .ייל, הספר למשפטים של הארוורד-בבתי, בין היתר, א ביקרוה, NYU ,

לרבות פרס צלטנר , זמיר זכה בפרסים אחדים' פרופ. UCLA-טאון ו'ורג'ג, פנסילבניה

 .לחוקר בכיר ופרס השופט שניאור זלמן חשין למצוינות אקדמית
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