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פרופ' נילי כהן, חברת הנהלה אקדמית

לממש רעיון גדול אינו עניין של מה בכך. לכן 
מרגש מאד לראות כיצד תוך חמש שנים הצליח 
מרכז צבי מיתר להגשים במלואו את החזון של 
יצירת אכסניה ללימודים מתקדמים במשפטים 
המרכזת תלמידים מצטיינים ואורחים מהוללים.
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פרופ' יוסף קלפטר, נשיא אוניברסיטת תל אביב
אני מברך את מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים על חמש 
שנות פעילות מכוננות ופורצות דרך. המרכז מקדם מחקר משפטי 
חדשני ובינתחומי עם תכנית לימודים ייחודית וסיוע נרחב לתלמידי 
מחקר. המרכז מושך לאוניברסיטה שלנו סטודנטים ומומחים בעלי 
שם, ממיטב האוניברסיטאות בעולם ומחזק את עמדת ישראל בזירה 
המשפטית העולמית. הצלחת המרכז לא הייתה מתאפשרת ללא 
התמיכה והסיוע של מר צבי מיתר, דוקטור לשם כבוד של אוניברסיטת 

תל-אביב.

אני מאחל למרכז צבי מיתר שנים נוספות של הישגים מחקריים 
חלוציים ושיתוף פעולה אקדמי נושא פירות.
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פרופ' דפנה ברק ארז, 
דקאן ומנהלת לשעבר, מרכז צבי מיתר 

ללימודי  מיתר  צבי  מרכז 
משפט מתקדמים הוא מופת 
למה שמוסדות ההשכלה 
צריכים  בישראל  הגבוהה 
לשאוף לקיים -  מצוינות 
בין  המשלבת  מחקרית 
ת  מי לאו נ י הב רה  י הז
למציאות המקומית. פיתוח 
המחקר המשפטי חשוב לא 
רק לחיוניותה הנמשכת של 
ההשכלה המשפטית הגבוהה 
בישראל אלא גם לתרומה לעולם המשפט בזירות 
אחרות של חיי המעשה, בפרקטיקה ובשירות הציבורי. 
כמי שרכשה את השכלתה האקדמית באוניברסיטת 
תל-אביב, החל בתואר הראשון והמשך בתואר השני 
ובדוקטורט, אני יכולה להעיד על המחויבות הנמשכת 
של אוניברסיטת תל-אביב לתארים מחקריים בתחום 
המשפט. הקמתו של מרכז צבי מיתר ללימודי משפט 
מתקדמים רתמה מחויבות זו למסגרת חדשה, המבוססת 
על הקניית הכשרה מחקרית איכותית ושיטתית, אשר 
מאפשרת לחוקרים החדשים לצמוח כקהילה ולשלב 
בין יתרונותיו של לימוד הממוקד במשפט הישראלי עם 
חשיפה חיונית לשיח המשפטי הגלובלי. אני מבקשת 
לברך את כלל העושים במלאכה, ובמיוחד את פרופסור 
חנוך דגן, המנהל המייסד של המרכז, את משפחת 
מיתר שהיתה שותפה לחזון ולמימושו, ואת כלל חברי 
הסגל, מינהלי ואקדמי, שיחד עם תלמידינו המיוחדים 

עושים את המרכז למה שהוא.

פרופ' חנוך דגן, 
דקאן לשעבר ומנהל מייסד, מרכז צבי מיתר 

קשה להאמין שרק חמש שנים 
עברו מאז הקמנו את מרכז צבי 
מיתר ללימודי משפט מתקדמים. 
המרכז הוא הגשמה של חלום 
המצוינות  לקידום  שאפתני 
המשפטית בישראל ולהעצמת 
תרומת הפקולטה שלנו למשפט 
ולחברה בישראל. החלום הזה הוא 
כיום מציאות. מאז הקמתו הפך 
המרכז למוקד הבולט בישראל 
ללימודי משפט מתקדמים: בקומת המרכז 
החדשה ע"ש פרנסיס ומארי-פרנס מינקוף נוצרה קהילת 
תלמידי מחקר פורחת ושוקקת, והתקבעה תכנית לימודים 
עשירה ומאתגרת, במסגרתה מגיעים לכאן כפרופסורים אורחים 
או כמרצים בסדנאות השונות עשרות מרצים ממיטב מוסדות 
המחקר בעולם. מרכז מיתר הפך לאבן שואבת לתלמידי המחקר 
המשפטי בארץ ולחלופה אטרקטיבית ללימודים בחו"ל. היכרותי 
עם תלמידיו המרשימים ועם עבודתם היצירתית והמעמיקה 
מחזקת את אמונתי שהמרכז ימשיך לשמש כאתר מרכזי של 

טיפוח מנהיגי המחר של המשפט. 

כל זה קרה תוך זמן קצר ובתקופה לא פשוטה להשכלה הגבוהה 
בישראל. היתה לי זכות גדולה לקחת חלק בתהליך המרגש הזה, 
ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו להודות למי שבזכותם הוא 
כל כך הצליח: הוועד המנהל המוביל את המרכז באכפתיות 
ומעורבות, שומר על דרכו ומחזק אותה; הסגל האקדמי של 
הפקולטה, המנחה והשותף בוועדות ובהנהלה האקדמית; 
הסגל המנהלי הנפלא, ובעיקר טלי וזהרה, מזכירות המרכז; 
תורמי המרכז הנדיבים, ובראשם קרן משפחת צבי ועפרה מיתר 
שבלעדיהם החלום הזה לא היה קורם עור וגידים. המרכז הזה 
הוא פרי של שותפות לדרך של הפקולטה והקרן: חזון משותף, 
ביצוע משותף, ומחויבות משותפת ועמוקה לערכי המצוינות 

האקדמית ולמשפט והחברה בישראל.

פרופ' רון חריס
דקאן הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

ומנהל מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים

אני גאה להציג בפניכם את החוברת החגיגית של מרכז צבי מיתר ללימודי 
משפט מתקדמים לרגל סיכום חמש שנות פעילותו. החוברת פורשת בפניכם 

את הפעילויות וההישגים של המרכז. 
לפני חמש שנים עמדתי לצידו של פרופ' חנוך דגן הדקאן המקים וראש 
המרכז הראשון, בעת שגיבש את החזון של "מרכז מיתר" ביחד עם מר צבי 
מיתר ובעת הקמת המרכז. עתה, חמש שנים מאוחר יותר, זכיתי לקבל לידי 
כדקאן החדש של הפקולטה גם את ניהול המרכז. מפרספקטיבת זמן זו אני 
יכול להעיד כי מימוש חזון "מרכז מיתר" עולה על כל הציפיות, הוא הישג 
חסר תקדים של מקימיו ושל הפקולטה הן ברמה הישראלית והן בבינלאומית  

ולא פחות מאשר חזון שהתגשם. 
פעילות המרכז מבטאת את מחויבותנו לקידום התארים המחקריים במשפטים 
מתוך כוונה להכין את בוגרינו לעולם המחקר וההוראה באקדמיה וכן לעמדות 
מנהיגות בתחומי השפיטה, הממשל, הארגונים החברתיים, הכלכלה והפרקטיקה המשפטית. המרכז 
שינה סדרי עולם בתחום לימודי המשפט בישראל בכך שמיקם את התארים המחקריים במרכז העשייה 
וחיזק את מעמדה של הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל אביב כאחד המוסדות 

המובילים בעולם ללימודי משפט מתקדמים. 
מאז חנוכתו לפני חמש שנים מספר תלמידי המחקר בו גדל פי שלושה, הוכפל מספר המרצים 
האורחים הפוקדים את הפקולטה מידי שנה מהמוסדות המובילים בעולם וכן נרשם גידול משמעותי 
במספר הסדנאות המוצעות לתלמידי הפקולטה. פעילות המרכז משפיעה  גם על סטודנטים לתואר 
ראשון שכן גם המצטיינים שביניהם לוקחים חלק בהרצאות, בסדנאות ובקורסים הייעודים ונחשפים 
למומחים בעלי שם עולמי )חלקם אף נמנים על סגל הפקולטה( ונהנים ממגוון שיעורים הנלמדים 
בשפה האנגלית כבר מראשית דרכם האקדמית. "מרכז מיתר" משמש כחממה לעלית המשפטית של 
ישראל ומהווה מוקד של יצירה מחקרית עשירה של סטודנטים שמרביתם מקדישים את כל זמנם 
למחקר. תוצרי המחקרים המתקיימים במרכז כבר הניבו ספרים ומאמרים ומרימים בכך תרומה חשובה 
לא רק לספרות המשפטית הישראלית והבינלאומית אלא גם לחברה ולתרבות בישראל באופן כללי.  
המרכז הוקם, התפתח והתגבש בזכות עבודתם המסורה של חברי הסגל האקדמי והמנהלי בפקולטה. 

ראויה להערכה מיוחדת מזכירת המרכז טלי חן.
המרכז לא היה קורם עור וגידים ללא התמיכה והמעורבות של תורמים וידידים שאפשרו הגשמתו 
של פרויקט מורכב זה, באמצעות תרומות למלגות, להזמנת אורחים מחו"ל, לקיום קורסים ייעודיים 
של המרכז, סדנאות מחקר ועוד. תודה מיוחדת לפרנסיס ומארי-פרנס מינקוף על תרומתם למבנה 

ייחודי והמפנק המאפשר סביבת עבודה תומכת.
תודה מיוחדת למר צבי מיתר אשר האמין ברעיון והיה הראשון שהתגייס להקמתו ולבני משפחתו 
שליוו אותנו בעצה טובה לאורך כל הדרך. אני מקווה שמעיון בחוברת זו תוכלו להתרשם מהישגי 

הפרויקט הייחודי הזה בחמש השנים הראשונות לקיומו ומחשיבות המשך הצלחתו בשנים שיבואו.
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8 מרצים אורחים

קורסים ייעודיים 
בחמש שנים

דוקטורנטים 
פעילים

סדנאות 
מחקר 
בשנה

ות
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שנו

אורחים מחו"ל בסדנאות בשנה

מסטרנטים 
פעילים

קורסים 
מרוכזים 

בשנה
כ- 40 

מלגאים בשנה 

למעלה מ־ 130 
מלגות חולקו בחמש שנים

שיתופי פעולה עם 50 
אוניברסיטאות מובילות בעולם

תארי דוקטור הוענקו בין 
השנים תשס"ח-תשע"א

בוגרים 
מועסקים 
במוסדות 

אקדמיים שונים 
בארץ

בוגרים בפוסט דוקטורט 
בארץ ובחו"ל

תלמידי דוקטורט 
צפויים לקבל תואר 

בטקס תשע"ב  
שייערך ביוני 2012
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הפקולטה 
למשפטים 
ע"ש בוכמן 

מסורת של 
מצוינות 

בשנים האחרונות ביססה הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן את 
מעמדה הבכיר כמוסד מוביל ללימודי משפטים. אנשי סגל הפקולטה 
מפרסמים ספרים ומאמרים בבימות המכובדות ביותר בעולם ומרצים 
תדירות בבתי הספר המובילים בעולם ללימודי משפטים. הכתיבה 
המחקרית של סגל הפקולטה זוכה להערכה רבה בישראל ומחוצה 
לה. בה בעת, הפקולטה הינה חלוצה בנוף האקדמיה המשפטית 
בקידומן של יוזמות חשובות של מעורבות חברתית, ובכלל זה 

מערך חינוך קליני מפואר ותכניות קבלה מיוחדות.

ים
פר

מס
 ב

תר
מי



10/11

אודות
מרכז צבי 

מיתר 
ללימודי 
משפט 

מתקדמים
מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים מציע תכנית לימוד לתלמידי 
מחקר בשלוש מסגרות: לימודים לקראת תואר שני עם תזה; לימודי תואר 
שלישי; ומסלול ישיר לתואר שלישי. המרכז משמש אבן שואבת לבוגרים 
מצטיינים של מיטב הפקולטות למשפטים בישראל ובעולם המעוניינים 
בלימודים מתקדמים ברמה בינלאומית. תכנית הלימודים של המרכז בנויה 
באופן המדגיש את המימד הגלובלי הן מבחינת תכנית הלימודים וסגל 
ההוראה, והן על ידי מתן האפשרות לדוקטורנטים המעוניינים בכך לבלות 
סמסטר מחקר באחת מן האוניברסיטאות המובילות בעולם ללימודי 
משפטים כגון ייל והארוורד. השילוב של סמסטר כזה עם תכנית ייעודית 
ועשירה, במסגרתה נחשפים תלמידי המרכז לעשרות מומחים יידועי שם 
למשפטים ממיטב בתי-הספר בעולם, הופך את התכנית שמציע המרכז 

לחלופה אטרקטיבית במיוחד ללימודים מתקדמים בחו"ל. 

ד"ר לילך לוריא, בוגרת מרכז צבי מיתר 
ללימודי משפט מתקדמים

מהשתלמות  לישראל  שובי  לאחר 
באוניברסיטת ג'ורג'טאון בוושינגטון, נוכחתי 
מקרוב בהתממשות החזון. במקום חניון 
המכוניות נבנתה קומה חדישה במרתף 
הפקולטה למשפטים. חלק ניכר מחדרי 
הקומה הוקצו לדוקטורנטים. במרכז הקומה 
נבנה חדר לסמינריונים ייחודי של המרכז 
אשר בו נערכו קורסים ייחודיים לקומה כמו גם מפגשי מחקר 
אשר יזמנו אנחנו תושבי הקומה. לרשות תושבי הקומה 
הועמד מטבחון עם עמדה להכנת שתייה חמה וחימום 
מזון. כולנו – תושבי הקומה – זכינו במלגות אשר אפשרו 
לנו להתרכז במחקר. בזכות הישיבה המשותפת בקומת 
המרכז נוצרו ביננו הדוקטורנטים קשרי מחקר הדוקים 
אשר כללו התייעצות לגבי רעיונות ראשוניים, שיתופי 
פעולה מחקריים והחלפת טיוטות של פרקים ומאמרים. 
לפני חודשים ספורים אישרה הוועדה האוניברסיטאית 
את עבודת הדוקטורט שכתבתי. אני מאמינה שהשהות 
במרכז צבי מיתר בצירוף הנחייתו המסורה של פרופ' 
גיא מונדלק תרמו רבות לאיכותה ולסיומה של העבודה.  

מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים  מספק 
לסטודנטים את כל הסיוע והמשאבים הנדרשים על 
מנת להצטיין בלימודיהם: מלגות קיום נדיבות )המותנות 
בהקדשת זמן מלא למחקר(, סביבת עבודה תומכת 
הבאה לידי ביטוי בספריה ברמה בינלאומית ובחדרי 
עבודה ייעודיים באגף החדש ע"ש פרנסיס ומארי-
פרנס מינקוף, וכמובן הנחיה ולימודים ברמה אקדמית 

בינלאומית על ידי מיטב החוקרים והמרצים. 

סיוע 
כלכלי 

וסביבת 
עבודה

מנאל תותרי גובראן, 
דוקטורנטית

לשלושה  כאמא 
ילדים, המתגוררת 
ושואפת  בחיפה, 
להתקדם במחקר 
ועבודה אקדמית 
בפניי  היתה  לא 
אפשרות מעשית לנסוע להמשך 
לימודים בחו"ל, מרכז צבי מיתר, 
מהווה אלטרנטיבה ראויה ביותר 
רמת  בחו"ל.  לימודים  לחווית 
המוצעת  המחקרית  הפעילות 
במסגרתו משתווה לאוניברסיטאות 
מודה על  אני  בעולם.  מובילות 
ללמוד  לי  שניתנה  האפשרות 

במסגרתו. 
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אולגה פרישמן, 
דוקטורנטית

אני חושבת שאחד היתרונות של 
הלימודים במרכז מיתר הוא ההיבט 
החברתי. כתלמידי דוקטורט יש לנו 
אפשרות לקבל חדר, עם שותף, 
מסגרת  יוצר  זה  דבר  במרכז. 
למשרד  יוצאים  בבוקר  עבודה: 
ובערב חוזרים ממנו. מעבר לזה, קיומו 
של המרכז יצר קהילה אקדמית בקרב הדוקטורנטים. 
הנוכחות של כולנו במקום אחד מאפשרת לנו לשתף 
זה את זה ברעיונות שיש לנו ולהתלבט ביחד בקשיים 
שמלווים את כתיבת הדוקטורט. לא פעם מצאתי את 
עצמי דופקת על דלתו של מי מחברי כדי לשמוע 
את דעתו על רעיון שיש לי. אני חושבת שמדובר 
בקשרים אקדמיים ואישיים שיחזיקו מעמד שנים 
ואין לי ספק שחלק מתלמידי המרכז ימשיכו להיות 
חלק מחבריי הטובים ביותר. המרכז אף סייע לי 
בלימודי סמסטר בהרווארד. במסגרת זו השתתפתי 
בקורסים בתחומים שפחות נלמדים בישראל ופגשי 
חוקרים מכל העולם - דבר שתרם מאוד לדרך שבה 
אני חושבת ומבינה דברים. כחוקרת משפט, זו היתה 

חוויה בלתי נשכחת בעלת חשיבות עצומה. 

סמסטר 
מחקר 
בחו"ל

במסגרת תכנית ההכשרה אנו מציעים לדוקטורנטים 
מצטיינים את האפשרות ללמוד במשך סמסטר אחד כחוקרים 

מבקרים באוניברסיטאות עילית כגון ייל והארוורד. 

Jeremy Weisman, Ph.D. candidate 

Sometimes we are fortunate to be in the exactly right 
place at the precisely the right time. That sentiment 
epitomizes my feelings towards my acceptance into, 
and subsequent two and half years as part of, the Zvi 
Meitar Center for Advanced Legal Studies. I had recently 
finished my primary legal studies and internship and 
was considering my next move. I was fortunate to have 
various options open to me, yet, upon meeting with 
Prof. Hanoch Dagan to discuss the recently founded 
Zvi Meitar Center for Advanced Legal Studies, I was 
immediately sold. Prior to our meeting, I was convinced 
I must decide between either pursuing a graduate legal 
degree of the highest academic caliber, or, to remain in 
Israel, the country I had emigrated to, felt completely at 
home in, and hoped to make my permanent residence. 
Now, for the first time, the ability to pursue a graduate 
legal degree on par with the finest institutions of the world 
was available in Israel. Moreover, integrated into the 
new program, would be the best of the world, available 
right at home, within the framework of the new program. 
Leading scholars of the world would teach courses 
in their areas of expertise and be available to guide 
students in their research, while the students would 
also benefit from the opportunity to experiencing the 
world's premier legal academic institutions as visiting 
researchers. All of this was promised, in addition to 
a stipend which would make it feasible to focus full-
time on legal academics in an unencumbered manner, 
promoting curiosity and spurring creativity. The only 
thing I was asked for in return, was a commitment 
to write the finest dissertation I possibly could.  
 

Intent on fulfilling my end of the bargain to the utmost, I felt 
I had luckily stumbled upon a hidden gem, yet, this was not 
the case. It  became apparent to me that the program was 
no hidden secret, as I was surrounded by scores of highly 
talented, ambitious, and motivated masters and doctoral 
students researching diverse areas of the law. Additionally, 
the visiting professors attracted by the program were well 
aware of the programs high standing (fostering the program's 
ability to attract preeminent legal scholars), and the legal 
academic community within Israel widely acknowledged 
the opportunity afforded by the program as unmatched 
in the country. Within this framework, I commenced my 
studies in the Zvi Meitar Center for Advanced Legal Studies. 
 
The past two and a half years have been a true academic 
luxury. Beyond the ability to benefit from the opportunity 
to study with incredible colleagues from some of the 
most outstanding legal scholars of Israel and the world 
(which greatly enhanced the quality of the Masters Thesis 
I submitted, and the dissertation on which I am currently 
working), I have been the beneficiary of the opportunity to 
spend a year and a half at Harvard University, as a Visiting 
Researcher at Harvard Law School and a Fellow at the 
Program for Corporate Governance. This opportunity has 
allowed me to experience legal academia first-hand at 
one of the worlds premier universities, while fostering ties 
with leading professors and fellow aspiring academics. 
Yet, despite all of the above mentioned opportunities, I 
believe one of this special program's greatest strengths 
lies in its unique culture. As a student in the program 
during its formative years, the leadership has constantly 
turned to us, the students, for feedback in cultivating the 
best possible academic experience. We, the students, 
have been embraced and challenged by the program's 
leaderships to serve as partners in realizing the dream 
of creating a truly world class center for graduate legal 
studies, here at home, in Israel, at Tel Aviv University.

תלמידי תואר שלישי
מרכז מיתר | שנה"ל תשע"ב

 נשים    גברים

תלמידי תואר שלישי
מרכז מיתר | שנה"ל תשע"ב
 לא מלגאים    מלגאים

51%51%

49%49%
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פורומים
מחוץ

לתכנית 
הלימודים

מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים מפעיל מספר פורומים מחוץ 
לתכנית הלימודים ובכלל זה מפגשים עם חברי סגל ופורומים על הוראה 
ופרסום מאמרים. להלן רשימה חלקית של פורומים שהתקיימו במהלך 

השנים האחרונות

שיתוף פעולה ותכנון מערכות אנושיות / בהשתתפות פרופ' יוחאי בנקלר, אוניברסיטת הארורד / 4.6.2008 
ייל  אוניברסיטת  שוורץ,  אלן  פרופ'  בהשתתפות   / דה-רייה  משכון  הדין  עורכי  משרד  שנתית  הרצאה   
 18.5.2008  / מלצר  חנן  השופט  בהשתתפות   / מינקוף  ומארי-פרנס  פרנסיס  אגף  חנוכת     27.5.2008  /
 Secularism,Nationalism and   20-21.12.2009 וחברה  למשפט  הישראלית  האגודה  של  השנתי  הכנס   
משפט וחברה: מסורות אינטלקטואליות     Human Rhights:Law and Politics in the Middle East and Europe

  22.12.2009 / ותיאוריות עכשוויות בשיתוף עם מרכז מינרבה לזכויות אדם אוניברסיטת הומבולדט-ברלין
קולוקוויום מיוחד לתלמידי מחקר / בהשתתפות פרופ' ארמין פון-בוגדנדי, מקס פלנק, גרמניה / 2.3.2010 
זוהר  פרופ'  בנבנשתי,  איל  פרופ'  בהשתתפות   The 2008 Global Financial Crisis-Regulatory Responses  
 Constitutionalizing  30.5.2010 / גושן, אורחים מאוניברסיטאות קולומביה, ניו יורק, תל אביב וירושלים
 Polycontexturality:Autopoiesis Theory on Law and Globality בהשתתפות פרופ' גוטנר טויבנר, אוניברסיטת 

פרנקפורט ומרכז מינרבה לזכויות אדם /  3-8.6.2010 מפגשי דוקטורנטים: סדרה על קלאסיקות בתורת 
המשפט / בהשתתפות תלמידי מחקר, מרכז מיתר / שנות הלימודים  2012-2010 מפגשי דוקטורנטים: 
שנות   / תלמידי מחקר, מרכז מיתר  בהשתתפות   / סדרת מפגשים בנושא מתודולוגיות במחקר המשפטי 
  11.8.2010 / הצגת מחקר במסגרות מקצועיות / בהשתתפות ד"ר יופי תירוש  2012-2010 הלימודים
 From  27.6.2010 / פורום דוקטורנטים במשפט פרטי / בהשתתפות האגודה הישראלית למשפט פרטי
Disgust to Humanity: Sexual Orientation & Constitutional Law בהשתתפות פרופ' מרתה נוסבאום, אוניברסיטת 

שיקגו /  7.12.2011 איך כותבים דוקטורט במשפטים / בהשתתפות פרופ' יוסף ווילר, אוניברסיטת ניו יורק 
  2012-2010 סדנת כתיבה באנגלית / בהשתתפות גב' מישל מנספייזר / סמסטריאלי בשנים  13.1.2011 /
How to Present at American Conferences and Law Schools / בהשתתפות פרופ' ליסה ברנשטיין, אוניברסיטת 

שיקגו/ Empirical Research Workshop  15.12.2011 לסגל האקדמי ותלמידי המחקר / בהשתתפות פרופ' 
 Workshop: The Exercise of Public Authority by International  3-4.5.2012 / תד אייזנברג, אוניברסיטת קורנל

Institutions 5-6 June / בהשתתפות אורחים ממכון מקס פלנק / 5-6.6.2012
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קורסים יעודיים
להלן רשימת הקורסים היעודיים שהוצעו בשנים 
האחרונות ושיוצעו בשנת הלימודים תשע"ג. תקציר 

אודות כל קורס ניתן  למצוא באתר המרכז.

אזרחות וזהות ׀ פרופ' ליאורה בילסקי  

אפליה בתעסוקה ׀ פרופ' גיא מונדלק  

גישות שונות להסדרת שווקים ׀ פרופ' דיויד גילה  

דיני המים: קניין ומדיניות סביבתית ׀ ד"ר דוד שור  

פרופ'  ׀  הברית  וארצות  ישראל   - תאגידים  דיני   

אהוד קמר

המהות המשפטית של הכסף ׀ פרופ' רועי קרייטנר  

המשפט העברי במרחב- זמן: משפחה, כלכלה,   

תרבות ׀ פרופ' אלימלך וסטרייך

עופר  פרופ'  ׀  המבנה  מהות  הפרטי:  המשפט   

גרוסקופף

המשפט והתפתחות כלכלית: היבטים היסטוריים   

׀ פרופ' רון חריס

כפרדיגמה  השואה  משפטי   - וזיכרון  השבה   

חדשה ׀ פרופ' ליאורה בילסקי

בהגות המדינית של המאה  ומשפט  זמן, אושר   

העשרים ׀ פרופ' ז'וזה ברונר

זרמים במחשבה המשפטית האמריקאית ׀ פרופ'   

חנוך דגן

שי  ד"ר  ׀  ובהלכה  במשפט  אונטולוגית  חשיבה   

ווזנר

׀  והיידגר  ניטשה  בעקבות  משפטית  חשיבה   

פרופ' שי לביא

׀  השואה  בעקבות  ומשפטית  פוליטית  חשיבה   

פרופ' ליאורה בילסקי

 מדיניות מיסים ורווחה ׀ פרופ' יורם מרגליות

 מדיניות ציבורית ׀ פרופ' יורם מרגליות

חברה  משפט,  ושימור:  אזרחיים  מרחבים   

ופוליטיקה ׀ פרופ' ליאורה בילסקי, פרופ' שי לביא, 
ד"ר עפרה רכטר 

ד"ר יופי תירוש

לימדתי פעמיים את הקורס הייעודי "סוגיות 
במשפט ובמגדר" . מטרתי המרכזית בהוראה 
של קורסים במרכז מיתר איננה העברת ידע, 
אלא פיתוח חשיבה ביקורתית ויכולת מחקר 
וכתיבה אקדמית אצל הסטודנטים. לכן 
בניתי את הקורסים שלימדתי כך שהחלק הראשון 
של הקורס היה מעין קבוצת קריאה שבה דנו במחקרים 
קלאסיים ועדכניים בנושא הקורס, תוך שימת דגש על 
קריאה כ"פרחי מחקר" המכשירים עצמם לחברות בקהילת 
השיח של הכותבים. ניתוח של ה-craft of research – כלומר, 
לא רק מה החוקרים מצאו וטענו, אלא באיזו מתודולוגיה 
השתמשו, כיצד הציגו את ממצאיהם, מהם מגבלות הניתוח, 
אילו שאלות חדשות נובעות מן המחקר, ועוד. החלק השני 
של הקורס נועד לקדם את הסטודנטים במחשבה על התיזה 
ובדוקטורט שלהם ובכתיבתם: הסטודנטים התבקשו להציג 
חיבור בין נושא הקורס )תיאוריות פמיניסטיות של המשפט( 
לבין המחקר שלהם, תוך בחירת מחקרים שעל כל הכיתה 
לקרוא ולדון בהם. הממצאים היו מפתיעים. גם תלמידים 
שהתחילו את הקורס מתוך מחשבה שאין כל היבט מגדרי 
למחקר שלהם )כיוון שהם כותבים על מיסוי תאגידים או על 
הזכות למים(, גילו כי התיאוריות שנלמדו חושפות רבדים 
חדשים של מחקרם ומקדמות את חשיבתם על הנושא. 
בנוסף להיחשפות לתחום משפטי חדש, נוצרה קבוצת 
עבודה ושיתוף פעולה בין הסטודנטים, שנתנו משובים זה 

לזה וחלקו את האתגרים של כתיבה מחקרית. 

אני אוהבת ללמד באופן כללי, אבל אני נהנית ביותר מהוראה 
של "שני הקצוות" בחיים האקדמיים – תלמידי שנה א' בתואר 
הראשון, ותלמידי מרכז מיתר, המצויים בשלב מתקדם 
ובשל, שמאפשר דיונים מורכבים. אני לומדת מהסטודנטים 
לא פחות מאשר מלמדת אותם, ומרגישה שזו התנסות 
משמעותית לכל הנוכחים בכיתה.  סטודנטים ממרכז מיתר 
מתארחים לעתים בקורסים שלי בתואר הראשון להציג את 
מחקרם, כאשר הוא מתקשר לנושא הקורס. הם גם מהווים, 
להרגשתי, חלק חשוב של הקהילה האקדמית בפקולטה. 
כך למשל, הם מעבירים לי חומרים רלוונטיים למחקר שלי 
שבהם הם נתקלים )ואני עושה אותו דבר עבורם(, וממלאים 
תפקיד פעיל בהרצאות הפומביות, הסמינרים המחלקתיים 
והכנסים בפקולטה. קשה לי לדמיין את הפקולטה בלעדיהם.  
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תכנית
הלימודים

תכנית הלימודים כוללת מספר מרכיבים כדלקמן : 

קורסים ייעודיים 
המרכז מציע אוסף של קורסים ייעודיים. רשימת קורסים אלה מספקת היצע 
רחב בתחומי המשפט העיקריים השונים ובמתודולוגיות המחקר המשפטי 
השונות. הקורסים הייעודיים מועברים בקבוצות קטנות בהרבה מהמקובל 

בפקולטה. 

קורסים המועברים על ידי מרצים נספחים ואורחים 
מאוניברסיטאות מחו"ל

תלמידי המרכז לומדים לפחות קורס אחד אצל אחד מבין הפרופסורים 
האורחים או הנספחים מחו"ל. 

סדנאות
במסגרת הסדנאות מוצגות ונדונות בכתב ובעל פה  עבודות בשלבי הכנה 
ומאמרים שונים. ברוב המקרים מוצגים המאמרים על ידי כותביהם מהארץ 
אקדמאים  של  פורום  יצירת  מרכזיות:  מטרות  שלוש  לסדנאות  ומחו"ל.  
עבודות  הצגת  משיקים,  מחקר  ותחומי  משפט  שבין  בשילוב  המתעניינים 
באותם  הם  גם  המתעניינים  אחרים  חוקרים  עם  בעבודות  ודיון  בהתהוות 

נושאים. 

קיומן של הסדנאות בכך שהן  עורכי הדין מאפשרות את  תרומות משרדי 
ומחו"ל,  מהארץ  המשתתפים  של  והאירוח  הנסיעה  הוצאות  את  מכסות 

כנהוג באוניברסיטאות מובילות בעולם.

סדנת קריאה, סדנת תזה וקולוקוויום דוקטורנטים

עבודת גמר



קורסים המועברים 
על ידי מרצים 

נספחים ואורחים 
מאוניברסיטאות 

מחו"ל
להלן רשימת האורחים שלימדו 
במרכז מיתר בשנים האחרונות 
ושילמדו בשנת הלימודים תשע"ג. 
תקציר אודות כל קורס ניתן למצוא 

באתר המרכז.

 משפט וחברה - תיאוריות ומתדולוגיות ׀ ד"ר 
דפנה הקר

׀ ד"ר הילה  משפט וחלוקה במדינת הרווחה   
שמיר

 משפט ויצירות מופת ׀ פרופ' שי לביא, פרופ' 
ארנה בן נפתלי 

 משפט ומגדר: בין הגדרות והדרות ׀ ד"ר יופי 
תירוש

ד"ר  ׀  חברתית  ואינטגרציה  פרטי  משפט   

אביחי דורפמן

פרופ'  ׀  הפרטי  המשפט  של  כלכלי  ניתוח   

אריאל פורת

ואכיפת  פלילית  התנהגות  של  כלכלי  ניתוח   

חוק ׀ ד"ר אברהם טבח

אורן  פרופ'  ׀  פרטי  כלכלי של משפט  ניתוח   

בר-גיל

 ניתוח מוסרי של בעיות ציבור ׀ פרופ' חיים גנז

 סוגיות במשפט ומגדר ׀ ד"ר יופי תירוש

 סוגיות במשפט ומדעי החברה ׀ פרופ' ליאורה 
בילסקי, ד"ר דפנה הקר, פרופ' שי לביא

פרופ' איל  ׀  סוגיות והתפתחויות בדיני חוקה   

בנבנשתי

נחלת  תיאוריות של  ואנטי-קומונס:  קומונס   

הכלל ׀ ד"ר דוד שור

 קרל מרקס והתיאוריה של הקניין הפרטי ׀  
ד"ר אביחי דורפמן  

פרופ'  ׀  שאלת צדקת הציונות: ניתוח מוסרי   

חיים גנז

פרופ'  ׀  כמותיות למשפטנים  שיטות מדידה   

אהוד קמר

ד"ר  ׀  למשפטנים  איכותניות  מחקר  שיטות   

דפנה הקר

תורת הענישה ׀ פרופ' שי לביא  

תיאוריה של דיני ראיות ׀ ד"ר טליה פישר  

תיאוריות של דיני משפחה ׀ ד"ר דפנה הקר  

תיאוריות של קניין ׀ פרופ' חנוך דגן  

צדק מעברי ׀ פרופ' ליאורה בילסקי  

מרקס על כלכלה, משפט וצדק ׀ ד"ר דורפמן   

אביחי

ד"ר  לביא,  שי  פרופ'  ׀   The Turn to Ethics  

חאלד פוראני

׀  המשפט  של  אינטלקטואלית  היסטוריה   

פרופ' אסף לחובסקי

תאגידים במרחב הבינלאומי ׀ גב' דורין לוסטיג  
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או International Sales Law
Prof. Clayton Gillette
NYU School of Law, USA

Making of Modern 
Constitutionalism
Prof. David Lieberman
UC Berkeley School of Law, USA

The Jewish Political Tradition 
Through the Eyes of Jewish 
Law
Prof. Suzanne Stone 
Benjamin N. Cardozo School of Law, 
USA

International Environmental 
Law and Policy
Prof. Jim Salzman
Duke University School of Law, 
USA

Selected Problems of 
Networked Information 
Economy and Society
Prof. Yochai Benkler
Harvard Law School, USA

Comparative Constitutional 
Property Law 
Prof. Gregory Alexander 
Cornell University Law School, USA
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Prof. Pamela Karlan,  Kenneth and 
Harle Montgomery Professor of Public 
Interest Law, Stanford Law School

My term at the Zvi Meitar Center 
provided a superb opportunity 
both to teach and to learn... I came 
away completely impressed by the 
students' combination of what the 
legal philosopher Karl Llewellyn 
referred to as "situation sense" - a 
kind of lawyerly sensibility -- and 

intellectual boldness. The Center is at the core of 
legal academic world both literally and substantively.

Prof. Theodore Eisenberg,  Henry Allen 
Mark Professor of Law Cornell University

I benefitted enormously from my time 
teaching at the Zvi Meitar Center for 
Advanced Legal Studies.   In addition to 
interacting with TAU’s excellent students, 
the Center offered me the opportunity to 
make progress on projects with colleagues 
at TAU.  Tali Fisher, Issi Rosen-Zvi, and I 

have now completed four articles that provide empirical 
information about case outcomes in the Israel Supreme 
Court.  The visit led to a TAU-hosted Conference on 
Empirical Legal Studies that was very successful.  My time 
at the Center also provided the opportunity to plan a study 
of attorney fees in Israel.   TAU colleagues successfully 
obtained funding from the Israel Science Foundation to 
implement this project and we are in the midst of the study. 

©
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סוציולוגיה של מערכת המשפט הפלילי 
Dr. Hadar Aviram
UC Hastings College of the Law, USA

Intellectual Property in Cyberspace
Prof. Oren Bracha 
The University of Texas School of Law, USA

תיאוריות במשפט הפלילי 
Prof. Meir Dan-Cohen
UC Berkeley School of Law, USA

Transitional Justice 
Prof. Ruti Teitel
New York Law School, USA

Negotiation
Prof. Lynn Cohn
Northwestern University School of Law, USA

Theories of Liberalism
Prof. Andrei Marmor
USC Gould School of Law, USA

Social and Economic Rights  
Prof. William Forbath
The University of Texas School of 
Law, USA

Sentencing 
Prof. Arie Freiberg
Monash University School of Law 
Australia

Applied Contract Theory
Prof. Alan Schwartz
Yale Law School, USA

Regulating Biopharmaceutical 
Innovation and Generic 
Prof. Rebecca Eisenberg
The University of Michigan Law 
School, USA

Refugee Law and Policy  
 Prof. Andrew Schoenholtz/ Prof. 
Alexander Alienikoff 
Georgetown University Law 
Center, USA

Comparative Constitutional 
Law: Minority Rights
Prof. Joseph Eliot Magnet 
University of Ottawa, Law School  
Canda

Public Choice Concepts and 
Applications in Law
Prof. Max Stearns
University of Maryland School of 
Law, USA

Asian Jurisprudence in 
Comparative Perspective
Prof. Chongkoi Choi
Seoul National University School of 
Law, Korea

Transnational Labor 
Regulation 
Prof. Kevin Kolben
Rutgers Business School, USA

Empirical Studies of Legal 
Systems 
Prof. Theodore Eisenberg 
Cornell University Law School,  
USA

The History of judicial Review 
Prof. Philip Hamburger 
Columbia Law School, USA

International Trusts Law 
Prof. James Penner Faculty of Laws 
- University College London, UK

Topics in Tort Theory: Rights, 
Harm and Responsibility
Prof. Gregory Keating
USC Gould School of Law, USA

First Amendment 
Prof. Burton Caine 
Temple University Beasley School of 
Law, USA

American Contract Law and 
Theory 
Prof. Jody Kraus
University of Pennsylvania Law 
School, USA

International Investment Law  
Prof. Michael Reisman
Yale Law School, USA

הגבלים עסקיים וקניין רוחני 
Prof. Ariel Katz
Faculty of Law, University of 
Toronto, Canada

Constitutionalism as a General 
Paradigm for the Study of 
Domestic, European and 
International Public Law
Prof. Armin Von Bogdandy
Max Planck Institute for 
Comparative Public Law 
and International Law, Germany

Corporate Governance in 
Theory and Practice 
Prof. Jonathan Macey
Yale Law School, USA

Remedies:A Comparative and 
Coneptual Analysis  
Prof. Stephen Smith 
McGill University Faculty of Law 
Canada

Comparative Constitutional 
Law 
Prof. Otto Pfersmann 
University of Paris, Pantheon-
Sorbonne, France
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Max Planck Institute 
for Comparative 
Public Law 
and International 
Law

McGill University 
Faculty of Law 

Monash University 
School of Law

Northwestern 
University School of 
Law

NYU School of Law

Rutgers Business 
School

Seoul National 
University School of 
Law

Shanghai Jiao Tong 
University KoGuan 
Law School 

SU College of Law

Temple University 
Beasley School of Law 

The University of 
Chicago Law School

Wake Forest 
University School of 
Law

European University 
Institute

New York Law School

Benjamin N. Cardozo 
School of Law

Columbia Law School

Faculty of Law - 
University College 
London 

Georgetown 
University Law Center

Harvard Law School

The University of 
Michigan Law School

The University of 
Texas School of Law

UC Berkeley School 
of Law

UC Hastings College 
of the Law

UCLA School of Law

Universidad Diego 
Portales

Università di Siena

University of 
Connecticut School 
of Law

University of 
Hamburg

University of 
Illinois,College of Law

University of 
Macerata

University of 
Maryland School of 
Law

University of 
Minnesota, School of 
Law

University of Ottawa, 
Law School 

University of 
Pennsylvania Law 
School

University of San 
Diego School of Law

University of Virginia 
School of Law

USC Gould School of 
Law

International Corporate 
Governance 
Prof. Kim Hoa-Jin
Seoul National University School of 
Law, Korea

Civil Liability: Individualized 
Versus Collectivized Models  
Prof. David Rosenberg 
Harvard Law School, USA

Current Issues in Commercial 
Law 

Prof. Schwartz Alan
Yale Law School, USA

Automobile Accidents Under 
the Common Law and No-Fault 
Statutes 
Prof. Jeffrey O'Connell 
University of  Virginia School of Law, 
USA

Comparative Family Law
Prof. Cynthia Bowman 
Cornell University Law School, USA

Law & Soverignty After the 
Holocaust 
Prof. Seyla Benhabib
Yale Law School, USA

Comparative Law and 
Economics 
Prof. Nuno Garoupa
University of Illinois,College of Law, 
USA

Comparative Criminal 
Procedure 
Prof. Duce Mauricio
Universidad Diego Portales, Chile

The History & Theory of 
International Law 
Prof. Rob Howse
NYU School of Law, USA

Kant's Philosophy of Law
Prof Weinrib Ernest
Faculty of Law, University of Toronto 
Canada

The Modern Constitutional 
State 
Prof. Weinrib Lorraine 
Faculty of Law, University of 
Toronto, Canada

Consumer Credit and 
Comparative Consumer 
Insolvency Law 
Prof. Jacob Ziegel
Faculty of Law, University of 
Toronto, Canada

The Jury Trial in Criminal Cases 
in the United States 
Prof. Peter Tague
Georgetown University Law Center, 
USA

An Introduction to Empirical 
Law and Economics 
Prof. Thomas Miles
The University of Chicago Law 
School, USA

Advance Topics in Tort Law  
Prof. Stephen Sugarman
UC Berkeley School of Law, USA

American Legal History
Prof. Steven Wilf
University of Connecticut School of 
Law, USA

Tax Policy and Theory 
Prof. Stephen Cohen
Georgetown University Law Center, 
USA

Dilemmas of Constitutional 
Property 
Prof. Thomas Merrill 
Columbia Law School, USA

International Human Rights & 
Comparative Disability Law
Prof. Arlene Kanter
Syracuse University College of Law, 
USA

Law and the Poverty of 
Nations
Prof. Hans-Bernd Schaefer 
University of Hamburg, Germany



פרופ' שרון חנס

של  קבוצה  הפך  מיתר  מרכז  כי  ברור 
סטודנטים למחקר צעירים לכדי קהילה 
והתנאים המעולים  אקדמית. הסביבה 
שמרכז מיתר מציע מושכים אליו את 
הסטודנטים הטובים ביותר. התוצאה היא 
נוכחותם הבולטת בפקולטה של חוקרים 
צעירים מיומנים ונמרצים אשר מאתגרים את הסגל הקבוע 

עם חשיבתם החדה.
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Criminal Justice in American 
History
Prof. Tom Green
The University of Michigan Law 
School, USA

Chinese and Comparative 
Financial Law
Prof. Xu Donggen
Shanghai Jiao Tong University 
KoGuan Law School, China

Comparative Law 
Prof. James Whitman
Yale Law School, USA

Visual Arts and the Law
Prof. Siehr Kurt
Max-Planck-Institute of 
Comparative and Private 
International Law, Germany

EU Constitutional Law:The 
Constitution of Pluralism  
Prof. Miguel Maduro 
European University Institute, 
Italy

Intellectual Property in 
Perspective
Prof. Neil Netanel
UCLA School of Law, USA

Political Authority and Political 
Obligation 
Prof. Stephen Perry
University of Pennsylvania Law 
School, USA

Incentives and Information in 
Torts and Contract 
 Prof. Robert Cooter
UC Berkeley School of Law, USA

The Law of Democracy: Legal 
Regulation and the Political 
Process
Prof. Pamela Karlan
Stanford Law School, USA

Bankruptcy Theory and Policy  
Prof. Schwartz Alan
Yale Law School, USA

The Regulation of Natural 
Monopolies: An Economic 
Perspective 
Prof. Massimo D'antoni   
Università di Siena, Italy

Corporate Innovation and 
Intellectual Property Strategy  
Prof. Orly Lobel 
University of San Diego School of 
Law, USA

Introduction to Advanced 
Socio-Legal Studies 
Prof. David Nelken
University of Macerata, Italy

International and Comparative 
Family Law 
Prof. Jana Singer
University of Maryland School of 
Law, USA

Contemporary controversies in 
US Constitutional Law 
Prof. Michel Rosenfeld 
Benjamin N. Cardozo School of Law, 
USA

Nature and Environment in 
Law, Politics and Ethics
Prof. Jedediah Purdy
Duke University School of Law, USA

Economics of Private Law  
Prof. Francesco Parisi 
University of Minnesota, School 
of Law, USA

Accountability for Humen 
Rights Violations in Domestic 
Court 
Prof. Chime'ne Keitner
UC Hastings College of the Law, USA

English Legal History 
Prof. Daniel Klerman
USC Gould School of Law, USA

Topics in Legal and Political 
Philosophy 
Prof. Matthew Kramer 
Faculty of Law, University of 
Cambridge, UK

Law, Policy and the Regulatory 
System
Prof. Sidney Shapiro
Wake Forest University School of 
Law, USA

Law, Economics and 
Psychology 
Prof. Oren Bar Gil
NYU School of Law, USA



ד"ר חגית בולמש,
בוגרת מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים

לאחרונה השתתפתי בכנס בארה"ב בו התברר לי להפתעתי ושמחתי 
שחוקרים רבים מוכרים לי אישית לאור המפגשים שהיו לי איתם 
באוניברסיטת תל אביב. את כולם הכרתי במסגרת לימודי הדוקטורט 
והתואר השני בהם השתתפתי בקורסי בחירה באנגלית ומפגישות 
שקיימתי במסגרת לא פורמלית.... לא ידעתי בזמנו עד כמה אורחים 

אלו חשובים באקדמיה בארה"ב.

היה תענוג במהלך הסימסטר הנוכחי לראות איך הסדנאות המתקיימות במסגרת 
הלימודים במרכז מיתר הכינו אותי לסדנאות של אוניברסיטת קולומביה. 
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International taxation 
Prof. Reuven Avi-Yonah
The University of Michigan Law 
School, USA

Privacy, Liberty and Identity in 
US Constitutional Law
Prof. Anita Allen
University of Pennsylvania Law 
School, USA

Human Rights 
Prof. Lech garliky
European Court of Human 
Rights 

Law and Culture – Comparative 
and International Family Law
Prof. Yuko Nishitani 
Kyushu University, Japan

Law and Economic 
Development
Prof. Dr. Hans-Bernd Schaefer 
Bucerius Law School, Germany

International Climate Change 
Law & Policy
Dr. Lavanya Rajamani
Centre for Policy Research, New 
Delhi, India

Environmental Risk and the 
Regulatory State
Prof. Noga Morag Levin  
Michigan State University College of 
Law, USA

Law and History
Prof. Amalia Kessler 
Stanford University, USA

The Economics of Japanese 
Law
Prof. Mark Ramseyer
Harvard Law School, USA

The Limits of Copyright
Prof. Pamela Samuelson
UC Berkeley School of Law, USA

U.S. Bankruptcy law
Prof. Jesse Fried 
Harvard Law School, USA

Administrative Law and 
e-Government
Prof. Cynthia Ruth Farina 
Cornell University Law School , USA
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סדנת 
גורניצקי 

ושות'
ע"ש אריאל 

זליכוב
לניתוח 

כלכלי של 
המשפט

מנחים: פרופ' דיויד גילה, 
פרופ' שרון חנס, ד"ר אבי 
טבח, פרופ' אריאל פורת 

אסכולת המשפט והכלכלה האמריקאית היא כיום אולי התנועה המשפיעה 
והמצליחה ביותר מבין מתודולוגיות הניתוח המשפטי הרווחות. חלק 
ניכר מהצלחה זו, כמתואר במאמר מוכר, נובע מהמסורת לקיים סדנאות 
למשפט וכלכלה ברחבי ארצות הברית. בסדנאות אלו, אשר נערכות בכל 
בית ספר למשפטים בעל שם בארה"ב, חוקרים מכל רחבי המדינה מציגים 
מאמרים טרם פרסומם בפני סטודנטים למשפטים, דוקטורנטים, וחברי 
סגל. פורום זה מאפשר מתן תגובות והערות מועילות לכותבים, כמו גם 
הזדמנות לחשוף את התיאוריה שלהם וממצאיהם האימפריים, הזדמנות 
ליצור קשרים חשובים עם חוקרים מקומיים, ובאופן כללי יותר גם הזדמנות 
לקדם את חקר המשפט והכלכלה בכלל. בכך, הסדנאות מסייעות להפוך 

קבוצה גדולה ומפוזרת של חוקרים לכדי קהילה אמיתית.

הסדנה לניתוח כלכלי של המשפט של אוניברסיטת תל אביב המתקיימת 
בסמסטר א' בכל שנה, הינה הוותיקה מבין הסדנאות ומכל מתודולוגיות 
המחקר שנערכות בפקולטה למשפטים. סדנה זו הינה גם הוותיקה בארץ 
בתחום המשפט וכלכלה. הסדנה הראשונה למשפט וכלכלה הושקה 
באוניברסיטת תל אביב בשנת 1997-1996, ומאז, מסורת זו הלכה והתחזקה. 
הסדנה מהווה מקור לגאווה והישג גדול לפקולטה למשפטים. היא נחשבת 
ע"י חוקרים מובילים של התנועה לאחת הסדנאות הטובות ביותר מחוץ 

לארה"ב, אשר ההשתתפות בה כדאית ומקדמת את המחקר. 

להלן רשימה חלקית של המרצים שלקחו חלק בסדנה בחמש השנים 
האחרונות: פרופ' האנס-ברנד-שייפר, אוניברסיטת המבורג  פרופ' איאן 
איירס, ביה"ס למשפטים של ייל  פרופ' נונו גרופה, אוניברסיטת אילינוי 
 פרופ' אריק פוזנר, אוניברסיטת שיקגו  פרופ' קת'י שרקי, אוניברסיטת 
ניו-יורק  פרופ' דיוויד רוזנברג, אוניברסיטת הרוורד  פרופ' לי פנל, 

אוניברסיטת שיקגו  פרופ' ליסה ברנשטיין, אוניברסיטת שיקגו

סדנת יגאל 
ארנון ושות' 

למשפט 
והיסטוריה

מנחים: פרופ' ליאורה 
בילסקי, פרופ' רון חריס, 
גב' דורין לוסטיג,  פרופ' 

אסף לחובסקי, פרופ' רועי 
קרייטנר, פרופ' דוד שור

הסדנה למשפט והיסטוריה ע"ש יגאל ארנון באוניברסיטת תל אביב, אשר 
החלה את פעילותה בשנת 1997, הינה הסדנה הראשונה מסוגה בישראל. 
הסדנה מהווה פורום ייחודי עבור קהילת ההיסטוריונים של המשפט בישראל 
ומציעה מקום מפגש במסגרתו מציגים החוקרים עבודות אשר נמצאות 
בתהליכי מחקר שונים ונחשפים למחקרים בחזית התחום הנערכים בעולם. 
בנוסף, הסדנה מאפשרת לתלמידי אוניברסיטת תל אביב לקרוא ולדון 
במאמרים החדשים ביותר בתחום ההיסטוריה של המשפט. מגוון הנושאים 
בהם עוסקת הסדנה אינם מוגבלים מבחינת התקופה והמקום או מבחינה 
מתודולוגית. המחקרים המוצגים בה עוסקים בתקופות שונות )העת העתיקה, 
ימי הביניים והתקופה המודרנית( ובאזורים גיאוגרפיים רבים )הכוללים 
בנוסף לישראל גם את עולם המשפט בארצות הברית ובריטניה, וכן את 
המשפט המוסלמי והמשפט הקונטיננטלי(. הסדנה שמה לה למטרה להציג 
גם מגוון רחב של גישות בחקר ההיסטוריה של המשפט תוך שימוש בכלים 

הכלכלה,  מתחומי 
 , ה י ג ו ל ו פ ו ר ת נ א ה
ומחקר  הסוציולוגיה 
במהלך  התרבות. 
השנים, הייתה הסדנה 
ר  פ ס מ ל ה  ר ו ש ק
מוסדיים  פרויקטים 
חשובים  ואקדמיים 
ההיסטוריה  בתחום 
של המשפט, הכוללים 
בין היתר כמה כנסים 
אקדמיים, ישראליים 
ובינלאומיים, גיליונות 

מיוחדים של כתבי עת העוסקים בתחום ההיסטוריה של המשפט ואת הקמת 
האגודה הישראלית להיסטוריה של המשפט )כיום בשנתה השמינית(. 
מספר רב של מרצים, ביניהם כמה מהחוקרים המובילים בתחום ההיסטוריה 

של המשפט בעולם הציגו את עבודותיהם במסגרת הסדנה.

להלן רשימה חלקית של המרצים שלקחו חלק בסדנה בחמש השנים 
האחרונות: פרופ' פנינה להב, אוניברסיטת בוסטון  פרופ' וויליאם נובק, 
אוניברסיטת שיקגו  פרופ' אמליה קסלראוניברסיטת סטנפורד  פרופ' 
אריאלה גרוס, אוניברסיטת דרום קליפורניה  פרופ' הנדריק הרטוג, 
אוניברסיטת פרינסטון  פרופ' מיטרה שראפי, אוניברסיטת ויסקונסין 

 פרופ' אנג'לה פרננדז, אוניברסיטת טורונטו 

*מידע נוסף על הסדנאות ורשימות מלאות ניתן למצוא באתר המרכז.

ת*
או

דנ
ס
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סדנת הרצוג 
פוקס נאמן 

ושות' 
למדיניות 

מיסים
מנחה: פרופ' יורם מרגליות

הסדנה במיסים מקנה לסטודנטים ולשאר הפוקדים את ההרצאות 
המתקיימות במסגרתה התנסות שונה משמעותית משאר חוויותיהם 
הלימודיות. זוהי הזדמנות לפיתוח חשיבה ביקורתית והבנה של האופן 
שבו נוצר טיעון וכיצד ראוי להציגו. היא גם מקרבת סטודנטים לעולמה 
של האקדמיה, מאפשרת להם לתרום ישירות לאיכות מאמרים, ללמוד 
כיצד יש לכתוב מאמרים, ומקנה להם הזדמנות להכיר מרצים בארץ 
ובחו"ל באופן מעט אישי יותר אגב השתתפות בהליך המחקרי עצמו בו 
הם עוסקים. כך, למשל, חמישה מהמשתתפים בסדנה, על פני השנים, 
הכירו במסגרת הסדנה את מי שהפכו לאחר מכן למנחים שלהם לתואר 
שני ודוקטורט בחו"ל. הסדנה מעמיקה את הבנתם של סטודנטים בתחום 
דיני המיסים ובעיקר גורמת להם לחשוב באופן יותר ביקורתי ויצירתי 
תוך שימוש בכלים שרכשו בתחום דיני המיסים בקורסים אחרים שלמדו. 

הסדנה במיסים הוקמה על פי המודל האמריקאי, אך בעוד שבארה"ב 
 Tax הסדנאות עוסקות רק במדיניות מיסים )ולכן באנגלית הסדנה נקראת
Policy כדי שסיווגה יהיה מובן לאמריקאים( בחרנו להרחיב את מגוון 
המתודולוגיות שתכללנה בסדנה. כך, למשל, אסף לחובסקי מאוניברסיטת 
ת"א ואדם חודורוב מאריזונה סטייט יוניברסיטי  הוסיפו היבטים של משפט 
והיסטוריה בתחום המיסים; פרידה ישראלי מרשות המיסים, מאיר לינזן 
מהרצוג, פוקס, נאמן ושות', יצחק הדרי מאוניברסיטת ת"א ודוד אלקינס 
ממכללת נתניה, תרמו היבטים פרקטיים וניתוח משפטי דוקטרינרי; 
מישל סטרביצ'ינסקי מבנק ישראל, דן בן דוד מאוניברסיטת ת"א וניר 
יעקובי מאוניברסיטת ת"א, הציגו מאמרים כלכליים על התפר המתודולוגי 
שבין מדיניות מיסים לכלכלה ציבורית; סטיבן בנק מ UCLA ואליזבת' 
גארת מ USC, העשירו את הסדנה בניתוח פוליטי של דיני מיסים. שאר 
המציגים, אנשי אקדמיה מהארץ ומחו"ל, הציגו מאמרי מדיניות מיסים 

כמקובל בארה"ב.   

לומדים  שכמחציתם  הסטודנטים, 
במקביל גם כלכלה או חשבונאות, 
עבודה  ועושים  רב,  עניין  מפגינים 
מצוינת בחוות הדעת שכתבו על כל 
מאמר שמוצג ובהשתתפותם הפעילה 

במהלך השיעור.

להלן רשימה חלקית של המרצים 
שלקחו חלק בסדנה בחמש השנים 
להנר,  מוריס  פרופ'  האחרונות: 
אוניברסיטת מינכן  פרופ' ראובן 
  מישיגן  אוניברסיטת  יונה,  אבי 
פרופ' סטיבן בנק, אוניברסיטת לוס 
אנג'לס  פרופ' דיויד דאף, אוניברסיטת טורונטו  פרופ' ג'ודית פרידמן, 
אוקספורד  פרופ' לילי בטצ'לדר, אוניברסיטת ניו יורק  פרופ' אריק 
  פרופ' אלכס רסקולניקוב, קולומביה  זולט, אוניברסיטת לוס אנג'לס
פרופ' דן שבירו, אוניברסיטת ניו יורק  פרופ' גו'ן דונהיו, אוניברסיטת ייל

סדנת
שבלת ושות' 

למשפט 
וטכנולוגית

מידע
מנחים: פרופ' מיכאל בירנהק, 

ד"ר אסף יעקב 

הסדנה למשפט וטכנולוגית מידע מתמקדת ביחסים המורכבים שבין 
המשפט לטכנולוגיה, הן ברמה העיונית-מופשטת והן ברמה הקונקרטית-
מעשית, תוך התמקדות במספר תחומים מרכזיים: קניין רוחני, פרטיות, 
פשעי מחשב, וחופש הביטוי. הסדנה היא חלק מעלייתה של פרדיגמת 
מחקר חדשה, של משפט וטכנולוגיה. פרדיגמה זו דוחה את הדטרמיניזם 
הטכנולוגי, כאילו הטכנולוגיה מתפתחת לפי חוקים משל עצמה ושהיא 
חסינה מהסדרה חברתית ומשפטית. מנגד, פרדיגמת מחקר זו אינה טוענת 
לבלעדיות המשפט, וערה עד מאוד לגורמים אחרים שמשפיעים על, 
ומעצבים את הסביבה הטכנולוגית והחברתית שבה אנו חיים. במובן הזה, 
כאמרתו המפורסמת של פרופ' לורנס לסיג, "הקוד הוא המשפט", כאשר 
לצד הטכנולוגיה )הקוד(, גם נורמות חברתיות וכלכליות משפיעות על חיינו. 
כך או כך, הסדנה היא זירה לדיון נמשך בנושא ובכלל זה לערעור על הנחות 
המוצא האלה. הסדנה היא פורום מרכזי לדיון בנושאי משפט וטכנולוגיה, 
עבור הקהילה האקדמית של האוניברסיטה. הסדנה אכן מארחת )כדוברים 
או כמשתתפים בקהל( כמה וכמה חברי סגל מהפקולטה למשפטים שאינם 
עוסקים ברגיל בנושא, וכן חברי סגל מחוגים אחרים באוניברסיטה. אורחינו 
נהנים מקהילה אינטלקטואלית מפרה. עבור סטודנטים שמתמחים במהלך 
לימודיהם בתחומי הקניין הרוחני והטכנולוגיה, הסדנה היא גולת הכותרת 
של תהליך ההתמקצעות הזה. לאחר שלמדו מספר קורסים וסמינרים 
בנושאים אלה, הסדנה מציעה לסטודנטים הזדמנות יוצאת דופן לראות 
מקרוב את התהליך של מחקר אקדמי. מתכונת הסדנה היא כזו, שחוקרים 
מהארץ ומחו"ל מציגים טיוטות של מאמרים בהכנה, ומתדיינים בנושא 
עם התלמידים. הניסיון מעלה כי טביעות האצבע של תלמידינו ניכרות 
במאמרים אלה, כאשר הם מתפרסמים בהמשך. כך, אחד מאורחינו בעבר, 
פרופ' אורין קר מאוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון בארה"ב, העיר באוזני מנחי 
הסדנה כי הוא הציג את אותו מאמר במספר פורומים שונים בעולם, וחש 
כי עליו לשנות דבר מה, אולם רק לאחר המפגש עם התלמידים אצלנו, 
התחוור לו מה בדיוק השינוי שעליו לבצע. הסדנה אירחה מספר אורחים 
חיצוניים, שהצטרפו לדיונים. בין אלה אפשר למנות במיוחד את עורכי 
הדין מהרשות למשפט וטכנולוגיה במשרד המשפטים, ומספר עורכי 
דין בולטים מהתחום. הסדנה היא מוקד לדיון אינטנסיבי בנושאי משפט 

וטכנולוגיה, תחום שהוא ביסודו ובמהותו בין-תחומי.

להלן רשימה חלקית של אורחי הסדנה בשנים האחרונות: פרופ' 
ליליאן אדוארדס, אוניברסיטת שפילד, אנגליה  השופטת ד"ר 
מיכל אגמון-גונן, בית המשפט המחוזי, ת"א  פרופ' אורין קר, 
בית הספר למשפטים, אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון, ארה"ב 
 מר דוד שי, הביקורקט הראשי, ויקיפדיה העברית  פרופ' 

אורלי לובל, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת סן-דייגו, 
ארה"ב  ד"ר אייל כתבן, המרכז למשפט ועסקים  ד"ר 
רינה בוגוש, החוג למדע המדינה, אונ' בר אילן  פרופ' רות 

הלפרין-קדרי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

בניין א. ו. מינקוף
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סדנת 
יובל לוי 

ושות' 
למשפט 
וסביבה

מנחים:
ד"ר יששכר רוזן צבי, 

ד"ר דוד שור

סדנת יובל לוי ושות' למשפט וסביבה היא היחידה מסוגה בישראל ומשחקת 
תפקיד מרכזי בעיצוב מדיניות סביבתית ובחקר המשפט הסביבתי בישראל. 
בשנים האחרונות אנו עדים להתעוררות ולמודעות עמוקה יותר לעניינים 
סביבתיים בקרב החברה הישראלית. מטרות הסדנה הן לספק פורום 
בינתחומי לכל העוסקים בתחום המשפט הסביבתי ובתחומים משיקים 
ובו יוכלו להחליף דעות. מטרה נוספת היא לאפשר לסטודנטים וחוקרים 
צעירים בפקולטה לקיים דיאלוג ולפתח מחשבה ביקורתית ברמה גבוהה. 
בנוסף, הסדנה נועדה לתת במה לאנשי אקדמיה בתחום המשפט ועיצוב 
המדיניות הסביבתית להציג מאמרים בהתהוות ולקבל הערות בונות שיעזרו 
להם לשפר ולהעמיק בעבודותיהם. לאחר מספר שנות פעילות, יש לציין 
בגאווה רבה שמטרות הסדנה הושגו. משתתפי הסדנה הינם עורכי דין, 
שופטים ומעצבי מדיניות אחרים. אורחי הסדנה מגיעים מדיסציפלינות 
מגוונות כמו מדעי החברה, מדעי הרוח ומדעי הטבע ודנו במגוון נושאים 
החל שינויי אקלים, מדיניות סביבתית בארגונים וחברות וחקיקה סביבתית. 
ניירות עמדה נכתבים מדי שבוע על ידי הסטודנטים המגיבים בביקורתיות  
ובבקיאות על המאמרים המוצגים בסדנה. הסטודנטים עצמם משבחים 
רבות את התנהלות הסדנה והדיונים בה ומספרים עד כמה הסדנה תרמה 
להעלאת המודעות שלהם, הפרטית והציבורית, לסוגיות סביבתיות והצביעו 
על רצון רב להמשיך בתחום הסביבתי כתחום המחקר והעיסוק המרכזי 

שלהם.

להלן רשימה חלקית של אורחי הסדנה בשנים האחרונות: רוברט ורהיק, ניו 
אורלינס  דניאל פרבר, ברקלי  נוגה מורג לוין, מישיגן  גארי ליבקאפ, 
סנטה ברברה  הארי אוסופסקי, וושינגטון  רוברט פרסיבלד, מרילנד 

 טניה בורזל, ברלין  שי לינג הסו, בריטיש קולומביה.

הסדנה 
למשפט 

פרטֿי
)בשנת הלימודים תשע"ב 

פעלה הסדנה בחסות משרד 
שבלת ושות'(

מנחים: פרופ' חנוך דגן,
ד"ר אביחי דורפמן

מטרת הסדנה היא כפולה: אחת, לשמש פורום אקדמי מוביל לדיון בשאלות 
היסוד של המשפט הפרטי על מגוון תחומיו; שנית, להעמיק את ההיכרות 
של תלמידי הפקולטה עם היבטיו התיאורטיים של המשפט הפרטי 
בכללותו ושל כל אחד מענפי המשפט המרכזיים שבו בפרט )חוזים, 
נזיקין, עשיית עושר וקניין(. הסדנה חושפת את משתתפיה למגוון של 
מתודולוגיות ותפיסות עולם שונות ביחס למהותו ותפקידו של המשפט 

הפרטי במשפט ובמדינה המודרנית. 

מפגשי הסדנה מתקיימים אחת לשבוע או שבועיים ובהם מציגים חוקרים 
מובילים בתחום מסויים של המשפט הפרטי את עבודתיהם )שטרם פורסמו( 
ולאחר הצגה זו מתפתח דיון בהשתתפות המציג ומשתתפי הסדנה. חלקם של 
המפגשים מוקדשים ללימוד מגמות כלליות ופרטניות המתרחשות בתיאוריה 
ובפרקטיקה של המשפט הפרטי – במסגרתם דנים בחומרים רלבנטיים 
שעימם מתכתבים המציגים השונים או המצויים ברקע העבודות שיוצגו 
על ידם במהלך הסמסטר. תלמידי הסדנה נדרשים לחבר ניירות עמדה 

עומר אלוני, תלמיד תואר שני

בעבור מי שבוחר להמשיך ללימודים אקדמיים מתקדמים, בוודאי 
במסלול מחקרי, האוניברסיטה והקמפוס משמשים כמעין 'בית 
שני', אפילו כבית נוסף. כיתות הסדנאות, אולמות ההרצאות, 
מסדרונות הפקולטה והספריות נהפכים לנופים מוּכרים, מוּכרים 
מאוד. שינויים קלים בכל אחד מהם מזוהים בעין שרגילה לצפות 
בהם מדי יום ביום, כמו בבית עצמו, כשמישהו מזיז את שולחן 

הסלון או מחליף תמונה באחד מן החדרים.
בעבורי, הקמפוס באוניברסיטת תל-אביב הוא כמו שכונת ילדּות אהובה, 
והפקולטה היא בית כמעט לכל דבר. האפשרויות שמציע מרכז מחקר כמו 
מרכז צבי מיתר מהוות סיבה עיקרית לתחושה האישית הזו שלי; ואני בטוח 
ומשוכנע שהיא משותפת ללא מעט מחברותיי ומחבריי בזירה האקדמית 
הצעירה, התוססת והמשותפת שנוצרת בין כתלי מרכז מיתר. האפשרויות 
האלו הן גם לא דבר מובן מאליו, כמובן, ואני מעריך אותן בכל פעם מחדש, 

כשאני מספר בגאווה על השתייכותי למרכז.
עצם העובדה, הפיזית, שלכל אחת ואחד מאיתנו ישנו מקום משלו, 'חדר משלו', 
מאפשר התמקדות מחקרית ואמצעים 'גשמיים' של שולחן רחב ידיים, פינת 
עבודה נעימה ומזמינה, שולחנות דיונים ומטבחון נגיש, אך לא פחות מכך, 
בעיניי, העובדה הזו מייצרת תחושת שייכות מופשטת, אקדמית ובעיקר אנושית, 
אישית, של השתייכות לקבוצת מצוינּות, של היכללות במקום ובמוסד שמכבד 
את חבריו הצעירים, גם אם אורחים לפרק זמן קצוב, ומדרבנת ומעודדת אותם 

להוסיף ולהקדיש את מירב ומיטב זמנם במחקר אקדמי. 

ביקורתיים על המאמרים המוצגים 
השתתפות  על  נוסף  בפניהם. 
תלמידים ומציגים הסדנה מושכת 
אליה חברי סגל וחוקרים מתחומים 

שונים על בסיס קבוע.

להלן רשימה חלקית של אורחי 
הסדנה בשנה האחרונה: פרופ' אריק 
  קליי, אוניברסיטת ג'ורג' מייסון
פרופ' פרנצ'סקו פריסי, אוניברסיטת 
מינסוטה  פרופ' צ'ארלי ווב, לונדון.
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סדנת
גלובליזציה 

ומשפט
)בשנת הלימודים תשס"ט 

פעלה הסדנה בחסות משרד 
הרצוג פוקס נאמן ושות'(

מנחים:
פרופ' איל בנבנישתי, 

פרופ' גיא מונדלק

סדנת סידרו 
למשפט 
ומחשבה 
פוליטית

מנחים: ד"ר ישי בלנק, פרופ' 
שי לביא, פרופ' רועי קרייטנר

לסדנה למשפט ומחשבה פוליטית היו שלוש מטרות בתחילת דרכה לפני כחמש 
שנים בפקולטה: ראשית, יצירת פורום של אקדמאים המתעניינים בשילוב שבין 
משפט ומחשבה פוליטית - הצגת עבודות בהתהוות ודיון בעבודות עם חוקרים 
אחרים המתעניינים גם הם באותם נושאים. בנוסף, הסדנה ביקשה לחשוף את 
הסטודנטים לדרך מחשבה שהייתה פחות מיוצגת, בתכנית הלימודים בפקולטה, 
בכך שיושם דגש על טקסטים קלאסיים ובהצגת מחקרים חדשים  במשפט 
ומחשבה פוליטית. כמו כן, ביקשה הסדנה להעמיק את הדיאלוג בין חוקרים 
בפקולטה למשפטים ואקדמאים מדיסציפלינות אחרות כמו פילוסופיה, מדעי 

המדינה, סוציולוגיה והיסטוריה. 

במהלך חמש השנים הראשונות אפשר לומר בבטחה שנוצרה קהילת חוקרים 
בתחום של משפט ומחשבה פוליטית ושהדיונים בסדנה הוציאו את החוקרים 
בתחום מבדידות יחסית שאפיינה את עבודתם עד כה. אופי הדיונים בסדנה מתמשך 
ונסמך על דיונים קודמים, אורחי הסדנה משתלבים היטב בתהליך הזה. ככל 
שרשת החוקרים שהשתתפו בסדנה התרחב, וחוקרים הציגו את מחקריהם בפעם 
השנייה או השלישית, כך התעצמה תחושת הקהילה שתרמה רבות להתקדמות 

המחקר של כול משתתפי הסדנה.

חיפוש מסגרת הקשר בסיסית לחקר המשפט והמחשבה הפוליטית הביאה עם 
השנים ליצירת מספר שעורי מבוא במהלכם נלמדים טקסטים קנוניים בפילוסופיה 
פוליטית המתקשרים לחקר המשפט. הכתבים הנידונים בשיעורי מבוא אלו הם 
הייגל, קארל מרקס, קארל שמידט, חנה ארנדט ומישל פוקו. הסדנה מנסה 
למשוך את הסטודנטים למעורבות פעילה בעבודה עדכנית שהנושא המרכזי 
שלה הוא משפט ומחשבה פוליטית. תלמידי הסדנה כיום כותבים ניירות עמדה 
מדי שבוע כתגובה לכול חוקר אורח שהמציג עבודתו בסדנה. בכך מתנסים 
הסטודנטים בעבודה אקדמאית ומשפרים את כישוריהם האנליטיים והביקורתיים. 
בנוסף, נוצר דיאלוג חשוב בין סטודנטים בסדנה לחוקרים מדיסציפלינות אחרות 
באוניברסיטה. סטודנטים בסדנה פירסמו את מאמריהם בכתב העת "מפתח" – 
כתב העת למחשבה פוליטית היוצא לאור במרכז מינרבה של הפקולטה למדעי 
הרוח, לאחר שמאמרים אלו הוצגו בשלבים ראשונים של כתיבה במסגרת הסדנה.

בשנים הבאות, הסדנה תמשיך להזמין חוקרים מדיסציפלינות אחרות ותשאף 
לכך שחוקרים אלו ישלבו יותר מחשבה משפטית בעבודותיהם לפחות באותה 
מידה שחוקרי משפט משלבים מחשבה מדינית, היסטורית, פילוסופית או חברתית 
בעבודותיהם. באופן אידיאלי מנחי הסדנה מעוניינים שכול דיון משפטי יהיה 

פתוח למחשבה פוליטית.

להלן רשימה חלקית של המרצים שלקחו חלק בסדנה בחמש השנים האחרונות: 
פרופ' ברנרד הארקורט, אוניברסיטת שיקגו  פרופ' ווליאם נובאק, אוניברסיטת 
מישיגן  פרופ' מרקוס דובר, אוניברסיטת טורונטו  פרופ' ג'נט האלי, בית הספר 
למשפטים הרווארד  פרופ' רוברט האוס, ביה"ס למשפטים, ניו יורק  פרופ' 
ארתור ריפשטיין, טורנטו  פרופ' קונל פרקר, אוניברסיטת מיאמי  פרופ' פייר 

שלאג, אוניברסיטת קולרדו.

יש המייחסים לגלובליזציה כוחות-על ומניחים כי היא אינה בשליטה. לעומת 
זאת יש המאמינים בכוחם של מנהיגים להנהיג גלובליזציה מאורגנת, או 
בכוחם של מפגינים לרסן את השפעותיה. יש הרואים בגלובליזציה פתרון 
חובק-כל לגידול בצמיחה, צמצום העוני והגנה על זכויות אדם, בעוד אחרים 
רואים בה הזמנה לטרור, ניצול עובדים והמשך הקולוניאליזם המערבי. אין 
מושגים רבים אשר משכו כל כך הרבה עניין ומחלוקת. מטרת הסדנה היא 
להאיר היבטים שונים של היחס בין גלובליזציה ומשפט על דרך קריאה 
ביקורתית במאמרים של מרצים מהארץ ומחו"ל ודיון באותם מאמרים עם 
מחבריהם.  בחלק מהמפגשים גם נקראים טקסטים קלאסיים על הנושא. 
הדיון מדגיש את השאלות הבאות: מהי גלובליזציה? במה היא נבדלת 
מהליכים דומים בעבר? כיצד היא משפיעה על המשפט המדינתי? כיצד 
היא מחייבת ליצור זירות ותצורות משפט חדשות? הלימוד בסדנה הוא 
במכוון רב-גוני, בחן זוויות שונות ותחומי משפט שונים, ומאתר חיבורים 
בין מאמרים ומחקרים השונים מאד זה מזה. התלמידים בסדנה כותבים 
ניירות עמדה לקראת המפגשים. העבודה בסדנה מאפשרת תהליך למידה 
משותף שמתבסס ברובו על שיחה ועל היזון חוזר מהמרצים לתלמידים 

לאורך השנה כולה.

להלן רשימה חלקית של אורחי הסדנה בשנת תשס"ט:

פרופ' קווין קולבן, אוניברסיטת רוטגרס  פרופ' פטר ספירו, אוניברסיטת 
טמפל   פרופ' רוברט פוסט, אוניברסיטת ייל  פרופ' ראג'  בלקרישנאן,  
אוניברסיטת  MIT פרופ' דיוויד לו, אוניברסיטת וושינגטון  פרופ' מייקל 

ריסמן, אוניברסיטת ייל  פרופ' איציק בנבג'י, אוניברסיטת בר-אילן



סדנת
עבודה 
ורווחה

מונדלק,  גיא  פרופ'  מנחים: 
ד"ר תמי קריכלי־כץ, ד"ר הילה 

שמיר, ד"ר יופי תירוש 

בשנים האחרונות אנו עדים לעניין גובר והולך בתחום משפט העבודה 
והרווחה בקרב הסטודנטים למשפטים. יתרה מכך, מאז 2008 ישנם ארבעה 
חברי סגל בפקולטה למשפטים החוקרים וכותבים בתחומים אלה, וחברי 
סגל ותלמידי מחקר רבים נוספים אשר מתעניינים בקשר בין משפט עבודה 
ורווחה. מטרת הסדנה היא לחשוף את הסטודנטים לכתיבה האקדמית 
העדכנית ביותר, ולשמש מצע לדיאלוג נמשך בין חברי סגל, סטודנטים 
וחוקרים המתעניינים בעבודה ורווחה. בהתוויית נושאי הסדנה התבססו 
המנחים על הגדרה רחבה של התחום, כשבלב הסדנה עמדה מחויבות 
לשילוב מחקר אקדמי בתחומים אלה עם מעורבות אישית וקידום יעדים 
חברתיים. בתכנון הסדנה נלקח בחשבון גם האופי המיוחד שיש להוראה 
וללימוד של נושאי רווחה ועבודה, מתוך תקווה שהסדנה תביא ליצירת 
קהילה של סטודנטים שתקדם את משפט העבודה והרווחה ואת תכליותיו. 
עקב גידול מספר קורסי המבוא והסמינרים המוצעים בתחום זה בפקולטה, 
התגבשה קבוצת סטודנטים עם רקע בתחום אשר רואים את ייעודם כעורכי 
דין בנושאי העבודה והרווחה. הסדנה מספקת מענה לצורך של סטודנטים 
אלה להעמיק את הידע בתחום, ומאפשרת לחדד את עמדותיהם ביחס 

לתפקידו של המשפט בשוק העבודה ובמדינת הרווחה. 

הסדנה הועברה בשנים תש"ע ותשע"א, ותחדש את פעולתה בשנת 
תשע"ג. בכל שנה מוקדש לפחות מפגש אחד לקריאת טקסט קלאסי, 
והמפגשים הנותרים מוקדשים לדיון במחקרים עכשוויים. המאמרים 
מועברים לסטודנטים מראש, והם מגישים תגובות בכתב, שמועברות 
לכותבים. הכותבים נוכחים בפגישות ודנים עם הסטודנטים במחקריהם 
ובטיעוניהם. בבחירת הכותבים והמאמרים שאפו מנחי הסדנה לכנס חוקרים 
העוסקים בתיאוריה של משפט, עבודה, ומדינת הרווחה, וכן אקדמאים 
ואנשי מדיניות וביצוע המבקשים לשלב את הכתיבה התיאורטית בשינוי 
מדיניות ובעיצובה. בנוסף שולבו גם דוברים מתחומי ידע אחרים מלבד 

משפטים, ובכך ניתן מקום ללימוד בינתחומי.

להלן רשימה חלקית של המרצים שלקחו חלק בסדנה בחמש השנים 
האחרונות: אוקרט דופר, אונ' סטלנבוש, דרום אפריקה  קנג'י יושינו, אונ' 
  WIEGO סאלי רובר, ארגון נשים בתעסוקה לא פורמלית  ניו יורק
ג'יליאן לסטר, אונ' ברקלי  סינת'יה באומן, אונ' קורנל  ארלין קאנטר, 
אונ' סירקוז  מרי אן קייס, אונ' שיקגו  ג'ודי פאדג', אונ' ויקטוריה, קנדה 

 וירג'יניה מונטאבלו, יוניברסיטי קולג'
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סדנת קנטור 
אלחנני 

טל ושות' 
למשפט 
וכלכלה

מנחים : פרופ' דיויד גילה, פרופ' 
שרון חנס, ד"ר אבי טבח, פרופ' 

אריאל פורת  

אסכולת המשפט והכלכלה האמריקאית היא כיום אולי התנועה המשפיעה 
והמצליחה ביותר מבין מתודולוגיות הניתוח המשפטי הרווחות. חלק ניכר 
מהצלחה זו, כמתואר במאמר מוכר, נובע מהמסורת  לקיים סדנאות 
למשפט וכלכלה ברחבי ארצות הברית. בסדנאות אלו, אשר נערכות בכל 
בית ספר למשפטים בעל שם בארה"ב, חוקרים מכל רחבי המדינה מציגים 
מאמרים טרם פרסומם בפני סטודנטים למשפטים, דוקטורנטים, וחברי 
סגל. פורום זה מאפשר מתן תגובות והערות מועילות לכותבים, כמו גם 
הזדמנות לחשוף את התיאוריה שלהם וממצאיהם האמפריים, הזדמנות 
ליצור קשרים חשובים עם חוקרים מקומיים, ובאופן כללי יוצר גם הזדמנות 
לקדם את חקר המשפט והכלכלה בכלל. בכך, הסדנאות מסייעות להפוך 

קבוצה גדולה ומפוזרת של חוקרים לכדי קהילה אמיתית.

הסדנה למשפט וכלכלה של אוניברסיטת תל אביב המתקיימת בסמסטר 
ב' בכל שנה, הינה הוותיקה מבין הסדנאות ומכל מתודולוגיות המחקר 
שנערכות בפקולטה למשפטים. סדנה זו הינה גם החלוצה בארץ בתחום 
המשפט וכלכלה. הסדנה הראשונה למשפט וכלכלה הושקה באוניברסיטת 
תל אביב בשנת 1997-1996, ומאז, מסורת זו הלכה והתחזקה. הסדנה 
מהווה מקור לגאווה והישג גדול לפקולטה למשפטים. היא נחשבת ע"י 
חוקרים מובילים של התנועה לאחת הסדנאות הטובות ביותר מחוץ 

לארה"ב, אשר ההשתתפות בה כדאית ומקדמת את המחקר. 

להלן רשימה חלקית של המרצים שלקחו חלק בסדנה בחמש השנים 
פבריציו קפגי,    האחרונות: אלכסנדר שטרמיצר, אוניברסיטת ייל 
האוניברסיטה האירופאית  קייל לוג , אוניברסיטת מישיגן  ג'יספי 
דארי-מטיאצ'י, אוניברסיטת אמסטרדם  אדם ג'. לויטן, אוניברסיטת 
ג'ורג'טאון  אד רוק, אוניברסיטת פנסילבניה  מתיו אדלר, אוניברסיטת 
פנסילבניה  אורן בר-גיל, אוניברסיטת ניו-יורק  קליי ג'ילט, אוניברסיטת 

ניו-יורק.



סדנה 
במשפט 

עברי
מנחים: 

פרופ' אריה אדרעי, ד"ר שי ווזנר
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סדנת 
קריאה, 

סדנת תזה 
וקולוקוויום 

מטרתה של הסדנה היא לחשוף את הסטודנטים למקורות המשפט 
העברי ולספרות המחקר בתחום ולהעשיר את החשיבה המשפטית של 
הסטודנטים באמצעות היכרות טובה יותר עם העולם התרבותי הייחודי של 
ההלכה והמשפט העברי. רוב הסטודנטים אינם מצויים בתחום המשפט 
העברי. בשונה מסדנאות אחרות נמצא שביסוס הסדנה על הרצאות של 
חוקרים אורחים המתמקדים במחקר העדכני, איננה מתאימה וגם לא עונה 
לצרכים האמיתיים של הסטודנטים המשתתפים בסדנה זו. במקום זאת 
נקבעת בכל שנה תמה כללית, ומתקיימים דיונים פתוחים סביב סוגיות או 
מאמרים הקשורים לאותה תמה. התמה השנתית ב-2010 הייתה "הלכה 
ואגדה", ועסקה בקשרים שבין עולם האגדה ובין עולם ההלכה של חכמים; 
בשנת 2011 עסקה הסדנה בדמויות בולטות של פוסקים בעת החדשה, 
נלמדו פסקי הלכה בולטים על רקע עולמו החברתי והמציאות ההיסטורית 
בה מתפקד הפוסק. בשנת 2012 עוסקת הסדנה בסוגיית הגיור מבחינה 
הלכתית, משפטית וחברתית. עם זאת, מדי פעם מתארחים בסדנה חוקרים 
שכתבו ופרסמו בנושא השנתי. כך למשל בשנת 2012 התארח בסדנה 
האנתרופולוג פרופ' רובין העוסק בטקסי מעבר בתרבויות שונות. ד"ר 
ברברה מאיר העוסקת בתיאולוגיה נוצרית וד"ר מוסה אבו רמדן העוסק 
במשפט מוסלמי, שניהם עסקו בהיבטים השוואתיים אל הנצרות והאיסלם 
העכשוויים. אם כי כאמור עיקר הסדנה מוקדשת ללימוד ודיון סביב 
טקסטים מספרות המקור ומחקרים נלווים ומועברת על-ידי מנחי הסדנה.

הדיונים בסדנה יוצרים דיאלוג מרתק, הרחבת הדעת ומפגשים בין עולמות 
תרבותיים שונים, וממשובים כתובים ומילוליים אנו לומדים כי מבחינתם של 
הרבה תלמידים מדובר באחת החוויות המשמעותיות במסגרת לימודיהם 

בפקולטה.

מטרתה של סדנת קריאה היא הכרת תיאוריות בענפי 
משפט שונים ולימוד מתודולוגיות של מחקר וכתיבה 
אקדמית. במהלך הסדנה מתבקשים התלמידים לקרוא 
ולדון במאמרים מרכזיים העוסקים בניתוח תיאורטי של 
המשפט. הסדנה הונחתה ע"י: ד"ר ישי בלנק, פרופ' שי 
לביא, פרופ' מנחם מאוטנר, פרופ' אריאל פורת, פרופ' 

רועי קרייטנר

סדנת התזה מיועדת לתלמידי התואר השני במסלול 
תזה, הנמצאים בשנה האחרונה ללימודיהם. מטרת 
הסדנה היא לאפשר לתלמידים להציג את גישת המחקר 
המנחה את עבודתם ודוגמאות כתיבה כדי לקבל תגובות 
מעמיתיהם, ובדרך זו ללוות את מהלכי הכתיבה השונים. 
כדי לאפשר עבודה קבוצתית, קיימת חובת נוכחות 
ונדרשת השתתפות פעילה ע"י הצגת פרקים וקריאה 
שוטפת. הסדנה הונחתה ע"י: פרופ' אריה אדרעי, פרופ' 

רון חריס, פרופ' אסף לחובסקי, פרופ' רועי קרייטנר

קולוקוויום הדוקטורנטים מיועד לתלמידי התואר 
השלישי ומטרתו היא לאפשר לתלמידים להציג את 
גישת המחקר המנחה את עבודתם ודוגמאות כתיבה כדי 
לקבל תגובות מעמיתיהם, ובדרך זו ללוות את מהלכי 
הכתיבה השונים. כדי לאפשר עבודה קבוצתית. הסדנה 
הונחתה ע"י: פרופ' איל בנבנישתי, פרופ' חנוך דגן, פרופ' 

רון חריס, פרופ' אריאל פורת יובל רויטמן, דוקטורנט

למרכז מיתר תרומה משמעותית עבור התפתחותי המקצועית 
בתחום המשפט. הוא ייחודי בכך שהוא מאגד במקום אחד מספר 
רב של סטודנטים מצטיינים לתואר שני ושלישי, מרקע שונה 
ובעלי תחומי עניין שונים, באופן המאפשר לקיים דיאלוג אישי 
ומקצועי מרתק. אין ספק שהכלים והידע המקצועי שרכשתי 
בתקופת לימודיי במרכז מיתר ילוו אותי בהמשך דרכי המקצועית.

עפרה בלוך, תלמידת תואר שני

חווית הלמידה שלי כתלמידה לתואר שני 
במשפטים במרכז צבי מיתר רצופה רגעים 
משמעותיים, רגעים שבהם גיליתי יכולת 
חדשה, הבנתי משהו חדש על העולם, או 
כאלו שבהם למדתי לפתע לראות באור 
חדש תופעה שנראתה לי מוכרת לגמרי. 

אבל אי אפשר ולא נכון לצמצם את תהליך הלמידה לכמה 
רגעים בולטים. בשנת הלימודים הראשונה שלי במרכז, 
ממש כמו בכיתה א', למדתי לקרוא. בסדנת הקריאה 
למדתי איך לקרוא טקסט לעומק, להבין את התמונה 
הרחבה, לזהות את תורת המשפט שמסתתרת מאחורי 
המאמר או הספר, אבל גם לשים לב להערות השוליים 
ולפרטים הקטנים. אולי חשוב מכל, פיתחתי, דרך תרגול 
מתמשך, יכולת להבחין בין עיקר וטפל ולזקק את הבעיה 
איתה מבקש המחבר להתמודד. בשנה השנייה, עליתי 
כיתה וכעת היה עלי ללמוד לכתוב. משבוע לשבוע, 
יכולות הכתיבה שלי  ממטלת כתיבה אחת לשנייה, 
השתפרו והתחדדו, והיום, לקראת סוף השנה, המשימה 
הגדולה של כתיבת התיזה כבר לא נראית כל כך בלתי 

אפשרית. 

ג'ון דיואי אמר שלמידה משמעותית מתרחשת מתוך 
עשייה ורק כאשר התלמיד לוקח אחריות על תהליך 
הלמידה. בהיותי תלמידת מחקר, אלו בדיוק המאפיינים 
של חווית הלימוד שלי: המחקר דורש ממני להיות בעשייה 
מתמדת, לאסוף חומר מהעולם המעשי, ללמוד את השדה 
התיאורטי אליו שייך המחקר, לקרוא פסקי-דין, לכתוב 
טיוטה ואז לכתוב אותה מחדש שוב ושוב. כתיבת התיזה 
דורשת ממני לקחת אחריות לא רק על תהליך הלמידה 
האישי, אלא גם על התוצר. הלמידה המשמעותית הזו, 
אבקש היום להשיב לדיואי, לא הייתה מתאפשרת ללא 
המורים שלי, ובמיוחד המנחים שלי, שתמיד דורשים 

ממני יותר. 

יותר מכל דבר אחר, בשנתיים האחרונות אני לומדת 
איך ללמוד. מיום ליום המשפט הופך עבורי מאוסף של 
דוקטרינות ותיאוריות לשפה שנייה ולחלק מדרך החשיבה 

והתבוננות על העולם. 

עבודת גמר 
)תזה או דיסרטציה( 

בסיום הלימודים מגישים תלמידי המרכז עבודות גמר/
דוקטורט שהן כמובן התוצר המחקרי המרכזי . עבודות 
אלה תורמות תרומה מחקרית משמעותית ומעשירות 

את החשיבה המשפטית בתחום הנחקר. 
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