
 ד"ר שמואל ילינק קורות חיים 

אביב, במגמה   –בוגר בית הספר התיכון עירוני ב', תל 
 ריאלית תורנית 

1962-1965 

 1966-1969 שירות מלא בצה"ל 

בוגר הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית  
 בירושלים, השלוחה בת"א 

1970 

 1971 6212קבלת רישיון עורך דין )מס' רישיון( 

 1969-1974 ועו"ד שכיר במשרד עו"ד אביגדור שלוש מתמחה 

 1975 הקמת משרד עצמאי 

השלמת לימודים בהצטיינות לתואר "מוסמך 
 במשפטים", באוניברסיטה העברית בירושלים 

 בין היתר נלמדו הנושאים הבאים:

 דיני בנקאות )שעור(  •

 התיישנות )שעור(  •

שליטה בחברות )סמינר(, בנושא: "אחריות  •
 נושאי משרה"

סוגיות ברשלנות )סמינר(,  בנושא: "הסכמה  •
 מודעת"

תכנון מס )סמינר(, בנושא: "מיסוי עסקאות  •
 באיברי אדם"

זכויות   –עבודת גמר בנושא: "הולדה בעוולה  •
 תביעה ופיצויים"

1994-1996 

האוניברסיטה  –מורה מן החוץ בפקולטה למשפטים 
 העברית בירושלים, בנושאים: 

 "חישוב פיצויים בנזקי גוף"  •

המסחר באיברי אדם  –"שוק העתיד  •
 להשתלה"

1995-2007 

ר "מוסמך במשפטים" ותלמיד מחקר קבלת התוא
לקראת תואר שלישי במשפטים, הפקולטה למשפטים, 

 האוניברסיטה העברית בירושלים 
1997 

פרס ראשון של האגודה לרפואה ומשפט / קרן גיצלטר, 
בתחום  1997לעבודת המחקר הטובה ביותר בשנת 

 רפואה ומשפט 
1998 

יועץ שר הבריאות  לענייני "ביטוח משלים" במסגרת  
 חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

1998-1999 

תלמיד מחקר לתואר שלישי, שלב ב'. נוסח סופי של 
 12/02התזה הוגש ב

2000-2002 

קבלת תואר "דוקטור למשפטים". נושא התזה:  
 "תרומת איברים בתמורה"

11.09.2003 

תפקידים שונים במסגרת לשכת עורכי הדין בישראל. 
ביניהם: חבר ועד מחוז ת"א )פעמיים(, חבר ועדות  

האתיקה המרכזית ובמחוז ת"א, חבר פורום הנזיקין, 
 ן חבר המועצה הארצית של לשכת עורכי הדי

1990-2003 

 2002-2006 חבר דירקטוריון הגימלאות של לשכת עורכי הדין 

 2004-2007 חבר הנהלת האגודה לרפואה ומשפט בישראל 

 –מרצה ומרכז אקדמי בפקולטה למשפטים 
 אוניברסיטת בר אילן, בנושאים: 

 "חישוב פיצויים בנזקי גוף"  •

 "מומחים רפואיים וחוות דעת רפואיות" •

 ורפואה""משפט  •

2016 



 "משפט וזקנה" •

דיני מיסים )המכון להשתלמות עורכי דין(   •
1975 

סוגיות בדיני חוזים )המכון להשתלמות עורכי  •
 1989דין( 

יסודות הרפואה למשפטנים )המכון   •
 1992להשתלמות עורכי דין( 

ארגון מחדש והבראה של חברות בקשיים   •
-)המרכז המשפטי מסחרי, אוניברסיטת בר 

 1992אילן( 

 1994יסודות הרפואה למשפטנים )חלק שני(  •

רשלנות רפואית )המכון להשתלמות עורכי דין(  •
1997 

 השתלמויות:

 אנגלית 
 גרמנית )בעיקר דיבור( 

 שפות זרות:

 פרסומים 

עשרות רשימות קצרות בבטאונים משפטיים במהלך 
 " ואחרים עורך הדין השנים, בהם עיתון "

ואחראי על מדור  חבר מערכת –מזה כעשרים שנה 
". כותב חלקים מן  סקירה משפטיתהנזיקין בעיתון "

 המדור 
 

תכנון, יזום והוצאה לאור של  – תוכנה למחשב –ההיוון 
תכנת מחשב, ראשונה מסוגה, ייעודית לעורכי דין 
ולמשפטנים העוסקים בנזיקין. תכנה זו מאפשרת 

ערכית כל חישובי הנזק בתביעות לנזקי גוף, ומשמשת  
 משפטנים ושופטים. מאות  

 
 אזרחים:הערכת הנזק בנזיקין 

 לספר ועריכתו מחדש 18( הכנת תוספת 1987)

 כללי 

 "ההיוון" בתביעות נזיקין ולפי חוק הביטוח הלאומי.
 הוצאת "דון" תל אביב 

 ( שלוש מהדורות1990, 1979, 1977)
ספר שהפך יסוד לכל העוסקים בתחומי הנזיקין  

 והביטוח. 
 

 "פיצויים לנפגעי תאונות דרכים".
 מדריך שימושי בהוצאת "יבנה", 

 )הפך ספר פופולרי גם בין עורכי הדין(  1994אביב. -תל
 

 זכויות תביעה ופיצויים". -"הולדה בעוולה 
 אביב, תשנ"ז.  –תל  1997 "אשלי" הוצאה לאור בע"מ, 

 
 "פיצויים לנפגעי תאונות דרכים".

שניה, הוצאת "אשלי, ת"א מדריך שימושי, מהדורה 
2002 

 )בשיתוף עם עו"ד צבי ילינק(. 
 

 "תרומת איברים בתמורה".

 ספרים:



גינוסר" בע"מ, ת"א. הספר יצא  -הוצאת "פרלשטיין
לאור בעקבות עבודת המחקר לתואר שלישי )דוקטורט( 

 שהוגשה לסנאט האוניברסיטה העברית בירושלים. 

ואה "רפ מוצע".מודל  -"תרומת איברים בתמורה 
 86, עמוד 2002, חודש מאי 26ומשפט מס' 

 
Future Market: The sale of human body parts 
in; An Equitable Distribution of Human Organs 

for Transplantation Alfredo M. Rabello, Ed. 
Sacher Institute for Legislative Research and 
Comparative Law The Hebrew University of 

Jerusalem 2003 p. 137-149 
 

Consideration for a Donation: Economic 
Aspects Medicine and Law Journal 

 התקבל לפירסום בכתב עת 
 

Wrongful life, Rights of Claim & 
Compensation; Book of Proceedings part 1  

p.320; 12th International Conference on 
Medicine & Law, Balton, Budapest Hungary 

 
Wrongful life, Rights of Claim & 

Compensation; Book of Proceedings 9th 
International Conference on Medical Ethics; 

San-Francisco (By The Institute for Jewish 
Medical Ethics & Stanford University School of 

Medicine) 
 

The Sale of Human Body Parts -  Proposed 
Model.  Book of Proceedings part 1 p. 521-530 ; 

13 World congress on Medical Law, Helsinki – 
Finland . 

 
 

Consideration for a Donation -  Economic 
Aspects  Book of Proceedings part 1 p.290-300; 
14 World congress on Medical Law, Maastricht 

Holland 

 מאמרים:

 תרומת איברים בתמורה
מכירת איברי אדם: קווים להצעת הסדרי  -שוק העתיד 

נורמטיביים להגברת והקלת -חקיקה והסדרים חברתיים
היצע של איברי אדם להשתלה, על בסיס שיקולים  

 כלכליים ומסחריים 
 

Consideration for a donation 
Future market: the sale of human body parts 

Guidelines for proposed legislative 
arrangements and social-normative 

arrangements to increase and facilitate the 
availability of human organs for transplantation 

 עבודת הדוקטור:



on the basis of economic and commercial 
consideration 

 
 פרופ' ישראל גלעד  שם המדריך:

 09/11/2003 תאריך קבלת התואר:

 


