
 רשימת פרסומים )חלקית(

 

 ספרים

 , הוצאת לשכת עורכי הדין(. 2010 -)תש"ע  חובת האמון הבנקאית *

* Banking Regulation in Israel: Prudential Supervision vs. Consumer 

Protection (Walters Kluwer, 2016)   

  以色列银行业监管--审慎监管与消费者保护  (2019)הספר  תורגם לסינית:           

 )תשע"ו, הוצאת נבו. עריכה משותפת עם יהושע שגב(.   חובות אמון במשפט הישראלי *

 

 פרקים בספרים 

* "Banking Regulation in Israel: Balancing Systemic Stability and 

Consumer Protection" in Regulation in Israel: Values, Effectiveness, 

Methods 27-48 (Eyal Tevet, Itzhak Galnoor and Varda Shiffer eds., 

2021). 

* "Can the Twin Peaks Model of Financial Regulation Serve as a Model for Israel?" 

 in The Cambridge Handbook of Twin Peaks Financial Regulation 169-290 

 (Andrew Godwin and Andrew Schmulow, eds. Cambridge University Press, 

2021) 

* ""Law and Ethics: The Bank's Fiduciary Duty towards Retail Customers 

 in Research Handbook on Ethics in Banking and Finance 214-236  

 (William Blair, Rosa Lastra and Costanza Russo, eds. Edward Elgar, 2019) 

* "The Bank Fees Regime in Israel - A Political Economy Perspective" 

 in The Political Economy of Financial Regulation 189-218 (Emilios 

Avgouleas and David C. Donald, eds. Cambridge University Press, 2019) 

 יציבות מערכתית מול הגנה צרכנית" -"רגולציה בנקאית בישראל   * 

 אחריות המדינה, גבולות ההפרטה וסוגיית הרגולציה  

ליר בירושלים )יצחק גלנור ואיל טבת, עורכים, -לצדק חברתי, מכון וןמרכז חזן  

 תשע"ט(.  

* "Cross-Border Banking: Reconceptualizing Bank Secrecy"  

in Reconceptualizing Global Finance and its Regulation, 236-249  

 (R. Buckly, E. Avgouleas, D. Arnery, eds., Cambridge University Press, 2016)  

"מחשבות על גבולותיה הראויים של חובת האמון הבנקאית: הבנק כאפוטרופוס של   *

 הלקוח?"

 שנער ויהושע שגב, עורכים, תשע"ו(. -)רות פלאטו 130-107 חובות אמון במשפט הישראלי 

* "Consumer Protection through Soft Law in an Era of Global Financial Crisis" 



in The Changing Landscape of Global Financial Governance and the Role 

of Soft Law 233-257   

(Friedl Weiss & Armin Kammel (eds), Brill Nijhoff, 2015)  

    

 מאמרים 

ה    משפט חברה תרבות"תפקיד המשפט בפיתוח ועיצוב מערך אמצעי התשלום בישראל",    *

– (2022 .) 

האינטראקציה    * ללקוחותיהם:ב"פישוט  בנקים  החוזה   ין  לשון  של  מודרניזציה  לקראת 

 (. אטיאס- סול אזואלוס, עם 2022) –נו  משפטים", האחיד הבנקאי

*  "The Right to Financial Privacy in an Era of Mandatory Duties of Disclosure", 

Festschrift in Honor of Prof. Geva, 37 Banking & Finance L. Rev. -- (2022) 

*  "Thinking Outside the Box: The New Regulatory Sandbox Regime in Israel", 

36 BFLR 457-479 (2021) 

תש  * שירותי  תשע"ט"חוק  של  :  2019-לום,  בעולם  הפיננסי  הצרכן  תשלום    שירותיהגנת 

 . ( 2021) 302-275", המשפט כז דיגיטליים

*  "Regulating Liability for Unauthorised Digital Payments: Insights for South 

Africa", Annual Banking Law Update 1-22 (2020) 

חוץ  * לגופים  בנקאיות  הלוואות  תיקי  האמון  -"מכירת  חובת  של  השלכותיה  בנקאיים: 

אתר הבנקאית",   על  באתר 2019)  משפטים  זמין   ,)

https://lawjournal.huji.ac.il/article/23/1745 

*  "The New Israeli Law on Payment Services: Towards a New World of Digital 

Payments", 35 BFLR 351-382 (2020)  

*  "Financial Consumer Protection in the Post Financial Crisis Era: Can the 

American FCPB Serve as a Model for other Jurisdictions?" 

  53 Texas Int. Law Journal 171-200 (2019) 

פיננסית:  * לפרטיות  ונעלם",   "הזכות  הולך  ותרבות  עולם  חברה  בנושא ,  במשפט  כרך 

 (. 2019) 229-199"מהפרט אל הכלל: פרטיות, משפט וחברת המעקב" 

בתחום   "שיימינג  * רגולטורי  אכיפה  ככלי  לשמש  מתאים  הביוש  מכשיר  האם  רגולטורי: 

 )תשע"ט(.  720-677 כרך מיוחד בנושא שיימינג –כג משפט ועסקים הבנקאי?", 

  משפטי  אנכרוניזם לתיקון הזדמנות :שביניהם ומה כשורה אחיזה, מלא תמורה כשלון "על  *

טל טריידינג קורפ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ(",   8301/13)בעקבות רע"א   בדיני השטרות 

 צפוני(.  -( )עם מיכל עופר2017) 249-205יב   מאזני משפט

*  ""Misconduct Costs of Banks – The Meaning Behind the Figures 

  32 Banking & Finance Law Review 495-528 (2017, with Keren Borenstein-

Nativ)  

 " על העדרה של חובת אמון בחוק -  1981 –חוק הבנקאות )שרות ללקוח(, התשמ"א " *

https://lawjournal.huji.ac.il/article/23/1745


 )תשע"ד(.  236-179ה חוקים  

הרהורים בטרם פסיקה מחודשת של בית המשפט העליון   –"עיקול מסגרות אשראי  *

 בסוגיה", 

 צפוני(. -)תשע"ג( )עם מיכל עופר 126 -101ח מאזני משפט  

* "The Bank's Fiduciary Duty under Israeli Law: Is there a need to transform it 

from an Equitable Principle into a Statutory Duty?  

  39 Common Law World Review 219-245 (2012) 

* "The Bank's Duty of Disclosure – Towards a New Model " 

27 Banking & Finance Law Review 427- 444 (2012) 

* "Lenders’ Liability for Environmental Damages in the Absence of Statutory 

Regulation - Lessons from the Israeli Model: Part 1" 

  5 Law and Financial Markets Review 367-379, 458-466 (2011) (with Marcia 

Gelpe) 

 מה הם מוסיפים על הרגולציה של הבנקים?"  –"קודים אתיים  *

 )עם אביבה גבע(. 313-261כז )תשע"א(  מחקרי משפט 

 המודל הישראלי"  –"חובת האמון הבנקאית  *

 )עם אביבה גבע(. 430 -393 )תש"ע( ימשפט ועסקים  

הניסיון האמריקאי כבסיס  –"אחריות מלווים למפגעים סביבתיים הנגרמים על ידי הלווים  *

 לקביעת הדין הישראלי הראוי" 

 )תש"ע( )עם מרשה גלפי ועמיחי קלנר(.  389 – 329נ הפרקליט 

* "Three Models of the Banks' Fiduciary Duty" 

   2 Law and Financial Markets Review 422-438 (2008) (with Rolf Weber)  

 "הסודיות הבנקאית לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו והשיח החוקתי החדש" *

 . 106-71ח )תשס"ט(  קריית המשפט 

* "Class Actions against Banks under the New Israeli Law on Class Actions" 

  26 Annual Review of Banking and Financial Law 255-282 (2007)   

* "Bank Secrecy in Israel"  

 "חובת הגילוי הבנקאית כלפי הממשכן נכס להבטחת חיובו של אחר",  *

 . 402 – 385)תשס"ח(  מטהפרקליט  

 "לקראת מודל רציונאלי של הגנות בדיני שטרות",   *

 . 284 – 249יב )תשס"ח( המשפט  

  , "מהותו המשפטית של הסכם הכספת הבנקאית" * 

 . 468 – 412א )תש"ס(   מאזני משפט  

 

 פרסומים נוספים

 . ICON-S-BLOG 30.6.2021" פינטק בישראל: תוכנית 'ארגז החול' הרגולטורי" *



* Book Review: "Legal Foundations of Macroprudential Policy: An 

Interdisciplinary Approach, by Anat Keller", 36  J. of International Law and 

Regulation 228 (2021) 

* Book Review: "Cambridge Handbook of Institutional Investment and 

Fiduciary Duty, by James P. Hawley (ed.)" 

 31 J. of International Banking Law and Regulation 520 (2016) 

 


