
 

 ט"ח פעילות המרכז לשנת תשע"דו

  Theoretical Inquiries in Lawכנסים בינלאומיים העתידים להתפרסם בכתב העת ��1

Historical Justice in the Context of the Israeli-Palestinian Conflict 
  2019, במאי 28-30תאריכים: 
 איציק בנבג'י והלן פראומארגנים: 

 (. 2020)יולי,   Theoretical Inquiries in Lawשל כתב העת  21.2מאמרי הכנס יפורסמו בחוברת 

 )בנספח מפורטות תכניות(כנסים וסדנאות ��2

  Prof. Katharina Boele-Woelki בהשתתפות עיוןערב ���

Is Multi-Disciplinary Study of the Law Possible? Opportunities and Challenges of Comparative 

Studies 

 2018בר, ואוקטב 25תאריך: 

 .Comparative Lawכמו כן קיימה סדנא לסטודנטים לתארים מתקדמים בנושא 

 בהגבלים ייצוגיות תביעותכנס: ���

 2018בנובמבר,  4תאריך: 

 השתלמות לשופטים בתחום המשפט הכלכלי���

 2018בנובמבר,  21תאריך: 

 כלכלית להיסטוריה הישראלית האגודה של השביעי השנתי הכנס���

 2018מבר, דצב 16תאריך: 

 Prof. Stefán M Stefánssonהרצאה: ���

The Icelandic Banking Crisis in 2008: Causes and Recovery 

 2018מבר, דצב 25תאריך: 

 Prof. David Webberספר:  ארוע���

The Rise of the Working-Class Shareholder: Labor’s Last Best Weapon �
�����30����� ,2018 

 :שנה להקמתה 30העמותה למשפט ציבורי חוגגת  כנס:���

���������������������������������������������  

������������������

  Investor Conflicts and Corporate Governance - with NYUשולחן עגול: ���

�����8����������� 

  The 2018 NYU/TAU Corporate Law Conferenceכנס:  ���

 2019בינואר,  9תאריך: 

�



 שוויון ואי משפט, שווקים: 2019 וחברה למשפט הישראלית האגודה של השנתי הכנס���

 2019בינואר,  20תאריך: 

  דיגיטאליים מטבעות לשופטים בנושא עיון יום���

 אביב תל ומחוזי שלום משפט בשיתוף בתי

 2019ואר, פברב 14תאריך: 

 Prof. Emily Broad-Leib בהשתתפות ערב עיון���

 Perspectives on a National Food Strategy  

 תזונתי לבטחון מן בשיתוף מרכז

 2019במאי,  28תאריך: 

 קווירית ותיאוריה ב"להט ללימודי - 19 אחר סקס :כנס���

 2019ביוני,  2-3תאריך: 

 מאוטנר:( מני) מנחם' פרופ של פרישתו לרגל כנס���

 לשגשוג ותקווה משבר, תרבותיות-רב בין ?עכשיו בישראל ליברליזם

 בשיתוף מרכז ספרא, מכון ברג ומרכז מינרבה

 2019ביוני,  4-5תאריך: 

  Antitrust New Frontiers: The Digital Economy and Economic Concentrationכנס: ���

 בשיתוף רשות התחרות ואונ' חיפה

 2019ביוני,  11-12תאריך: 

 Globordered Intimacies: Immigration and Gendered Labor, Family and   כנס:���

Personal Relationships  

 בשיתוף התכנית ללימודי נשים ומגדר וגופים נוספים

 2019, ביוני 16-18תאריך: 

  The Private Law Junior Scholars Conferenceכנס: ���

 בשיתוף מרכז אדמונד ספרא לאתיקה ואונ' טורונטו

 2019, ביוני 19-20תאריך: 

 כלהלהכנס השנתי של האגודה האירופאית למשפט וכ���

������������������

 נס צובה למשפט עברי כ���

������������� 

 לן והאוניברסיטה העברית, ירושליםבשיתוף אוניברסיטת בר אי

 סדרת מפגשים לשופטים ואנשי אקדמיה -מיכה באסכולות ישראל ת���

 .העיתונאי לחיי המשפט חיי בין הרע לשון דיני: : דר. אילנה דיין2018באוקטובר,  7 - 24מפגש 

 השפיטה הפרטת: צבי-רוזן איסי פרופ׳: 2018בר, נובמב 12 - 52מפגש 



 לקידום המאבק של ומגבלות הישגים: מרגליות-רבין שרון' פרופ: 2018בר, דצמב 20 - 62מפגש 
 תעסוקתי שוויון

 המשמעות בשדה ליברליזם: מאוטנר מני' פרופ: 9201, בינואר 15 - 72מפגש 

 צרכניים חוזים: גיל-בר אורן' פרופ: 9201, בפברואר 17 - 82מפגש 

 נשים הדרת: תירוש יופי' פרופ: 9201, במרץ 14 - 92מפגש 
 ומוסלמית יהודית מילה לברית בגרמניה ההתייחסות: לביא שי' פרופ : 2019באפריל  15 - 30מפגש 
 לנפש הכנסה פי על למיסוי הצעה) הורים מיסוי: מרגליות יורם' פרופ: 2019במאי  15 – 31מפגש 

 (החרדי הבית משק על והשלכות
�������������������������������������������: 2019ביוני  18 – 23מפגש 
 �������������������������������: 2019 ביולי 15 – 33מפגש 

 (1ח )תכניות המפגשים בנספ

 Theoretical Inquiries in Lawכתב העת  ��3

 של כתב העת:    20.1יצאה לאור חוברת  2019בחודש ינואר 
The Problem of Theorizing Privacy 

 

 של כתב העת:   20.2יצאה לאור חוברת  2019בחודש יולי 

 Freedom, Choice, and Contract 

 :בקליניקות, סדנאות ומחקרים של סגל הפקולטהתמיכה כספית ו/או אדמיניסטרטיבית ��4

 . וכן במחקרים של חברי סגל ב"להט מידע במאגר, בפעילות הקליניקות, כמדי שנה, המרכז תמך

 מלגות לתלמידים ולחוקרים צעירים��5

 מלגות ע"ש אלגה צגלה ז"ל לתלמידי תואר שלישי ושני:���

 מלגת תואר שלישי  -מיטל בר חי 

 מלגת תואר שלישי  -דנה אלכסנדר 

 מלגות חילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות בחו"ל: ���

 

 אוניברסיטה  מדינה  שם משפחה שם  

 USA Cardozo חן פוריאן 1
 USA Cardozo רוני שניצר 2
 Spain Comillas וסים נסראללה 3
 USA Fordham ליאור שמואלי 4
ק'ז 5  USA Fordham נועה 
 Singapore SMU נטע נוביק 6

 

 עמית צגלה���

 אליאב ליבליךד"ר  הצגלה הי עמית -ט בשנת תשע"

 השתתפות במלגת פוסט דוקטורט���

Chuanman You )סין( 

 ראויה אבו רביע



 קרן לעידוד פעילות בינלאומית של חברי הסגל הצעיר���

 :תחרותיים בחו"לגם השנה תמך המרכז בהשתתפות חברי סגל ותלמידי מחקר בכנסים 
 סיוע בהשתתפות בסדנה מחקרית שהתקיימה בחודש נובמבר באדינבורו. -אורית מלכה 

 אירוח חוקרים מחו"ל ��6

 תכנית לעמיתי מחקר מחו"ל���

Harvard Law School - Emily M. Broad Leib 

Massimo D'Antoni – University of Siena 

 חוקרים אורחים:���

Lucia Gandžalová – Slovakia 

Sören Zimmermann - Goethe-University, Frankfurt 

Ido Katri - University of Toronto 

 UC Irvine- Prof. Omri Marian 

 פרסי צגלה למאמרים מצטיינים��7

 זו השנה האחד עשר בה נערכת תחרות פרסי צגלה למאמרים מצטיינים. 

 שקראו אנשים" :מאמרה על, זר מיקילד"ר הוענק השנה  פרס צגלה למאמר מצטיין של חברי סגל צעירים
 .לפרופיילינג פרטיות בין הקשר על": - ב גם התעניינו זה מאמר

 על, מלכה אורית לגב'הוענק  פרס צגלה למאמר המצטיין של סטודנטים למשפטים באוניברסיטת תל אביב
 ."התנאים בתורת אחד עד ועדות אישה עדות" :מאמרה

 . 2019, מאיב 1טקס חלוקת פרסי צגלה התקיים בתאריך 
  



 האירועיםתכניות  – 1 נספח





The Cegla Center for Interdisciplinary
Research of the Law
The Buchmann Faculty of Law
Tel Aviv University

Conference on

Antitrust 
Class 
Actions
Sunday, 
November 4th, 2018

Tel Aviv University 
Buchmann Faculty of Law
J. Kagan Hall (100)

PROGRAM

17:30 – 18:00
Gathering

18:00-19:30
Adv. Nadav Miyara
Gil Ron, Keinan & Co. Law Office
Antitrust class actions from the perspective 
of plaintiffs

Prof. Dr. Stefan Thomas
Chair of Civil Law, Commercial and Business 
Law, Competition and Insurance Law, 
University of Tübingen, Germany
Antitrust class actions in Germany

Prof. Justice Ofer Grosskopf
Supreme Court of Israel
Excessive pricing by dominant firms as an 
antitrust violation

Coffee Break

19:45-20:45
Professor Alon Klement
Tel Aviv University 
The antitrust authority and class actions

Professor David Gilo
Tel Aviv University 
A coherent approach to excessive pricing 
class actions

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

לאישור השתתפות: cegla@tauex.tau.ac.il | הזמנה זו מהווה אישור כניסה וחניה בקמפוס | מספר אירוע 1132433



 

 

 בתחום המשפט הכלכלי לשופטים יום עיון

 ופטת רות רונןהש

 פרופ' אלון קלמנט

 2018 נובמברב 21, רביעייום 

 307אביב חדר -למשפטים באוניברסיטת תל המפגש יתקיים בפקולטה

 08:30 -09:00 
 התכנסות

9:45 – 09:00 
 החזקת מניות במשותף בעקבות כהן פיתוח פרופ' אהוד קמר

10:30 – 9:45 
 Controlling Minority Shareholders "ר קובי קסטיאלד

10:30-10:45 
 הפסקה

11:30 – 10:45 
 ישראל וארה"ב –משטרי אחריות בגין טעות בדיווח  פרופ' שרון חנס

12:15 – 11:30 
 ברירת הדין בתובענות ייצוגיות בניירות ערך אלון קלמנטפרופ' 

13:15 – 12:15  
 ארוחת צהריים

14:00 – 13:15 
 אחריות נושאי משרה מכוח חוק חדלות פרעון דוד האן פרופ' 

14:45 – 14:00 
 Current Empirical Research in Corporate פרופ' קייט ליטבק

Governance and Securities Regulation 

15:30 – 14:45 
 חברות ללא גרעין שליטה אסף חמדניפרופ' 

 



http://eha-israel.org :הרשמה )חינם( עד 7.12.18 | אתר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית

 מרכז-על ע"ש צגלה למחקר
בינתחומי של המשפט 

 המכון למשפט והיסטוריה
ע"ש קרן דיויד ברג

הפקולטה למשפטים ע”ש בוכמן

התכנסות:  אולם גרשון מרון )102(   09:30-09:00
דברי פתיחה:  09:45-09:30

אייל זיסר, סגן רקטור אוניברסיטת תל אביב
רון חריס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

נתן זוסמן, נשיא האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית, והמחלקה 
לכלכלה, האוניברסיטה העברית

מושב א   11:05-09:45

נושאים בהיסטוריה כלכלית של אפריקה והמזרח התיכון 
יושב ראש: יואל מוקיר, המחלקות לכלכלה והיסטוריה באוניברסיטת 

Northwestern, וביה"ס לכלכלה באוניברסיטת תל אביב
נתן מרקוס, המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בן גוריון

שווקי ההון במזרח התיכון בזמן מלחמת העולם השנייה: ביירות, קהיר, תל אביב

איתי חימיניס, המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר אילן
המקורות הרעיוניים של הרפורמה הכלכלית במצרים בתקופת הנשיא מבארק, 

1990-2011

Marlous van Waijenburg,
Department of Economics, University of Michigan
(with Ewout Frankema)
 Here has all the Education gone: The Free-fall of Skill-Premiums in
Sub-Saharan Africa and South Asia.

הפסקת קפה   11:20-11:05

מושב ב  12:40-11:20

יזמות ויוזמות עסקיות
יושבת ראש: טליה פפרמן, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב, 

והפקולטה להנדסת תעשיה וניהול, הטכניון
יניי שפיצר, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית

יזמות וחבות-מס קהילתית: הכלכלה הפוליטית של הסימביוזה היהודית-פולנית 
בעת החדשה המוקדמת

דניאל לוי, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר אילן (עם אנדרו יאנג)
הבטחה, אמון, וחוסר נאמנות: עלות הפרת חוזה מכללא

ענבר קטלב, החוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה
מחזור ויוזמה כלכלית גלוקלית בהרי ירושלים בשלהי התקופה העות'מנית

ייצור מזכרות לצליינים כבבואה לתהליכי אינטגרציה בכלכלה העולמית

ארוחת צהרים  13:40-12:40

אסיפת חברים  13:50-13:40

מושב ג  15:10-13:50

מוסדות בריטיים וצמיחה בעת המהפכה התעשייתית 
יושבת ראש: אמירה עופר, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר אילן.

קרין ואן דר בק, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן גוריון (עם יואל מוקיר 
ואסף שריד)

שורשיו הגיאוגרפיים של התיעוש באנגליה

משה חזן, ביה”ס לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב (עם אלמה כהן, דוד וייס 
וחוסני זועבי)

מדוע לתמוך בזכויות נשים? עדויות מבית המחוקקים הבריטי במאה ה-19

אמיר עבהאל, החוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית
מחויבות וולונטרית והפטר חובות בחוקי פשיטת רגל באנגליה

הפסקת קפה ומעבר לאולם י' קגן )100(  15:30-15:10

מושב ד  16:30-15:30

הרצאה מרכזית
יושב ראש: רון חריס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

Naomi Lamoreaux, Stanley B. Resor Professor of Economics 

and History, Yale University
Getting the American Model Right: State Constitutional 
Revision in the Mid-Nineteenth Century.

הפסקת קפה    16:45-16:30

מושב ה  18:05-16:45

כלכלת ישראל – עבר, הווה, עתיד: 
מושב לזכרו של נחום גרוס 

דברים על נחום ותרומתו לחקר כלכלת ארץ ישראל 
קובי מצר, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית 

 ,Northwestern יואל מוקיר, המחלקות לכלכלה והיסטוריה באוניברסיטת
וביה"ס לכלכלה באוניברסיטת תל אביב

פאנל: מחשבות על כלכלת ישראל
בעקבות פרסום ספרו של יוסף זעירא

מנחה: קובי מצר, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית

מתדיינים: אפריים קליימן, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית

ליאו ליידרמן, בנק הפועלים, וביה”ס לכלכלה באוניברסיטת תל אביב
נדין בודו-טרכטנברג, בנק ישראל וביה”ס לכלכלה במרכז הבינתחומי 

הרצליה 

יוסף זעירא, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית

הפקולטה למשפטים ובית הספר לכלכלה באוניברסיטת תל אביב מארחים את 

הכנס השנתי השביעי
של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית

בתמיכת הפורום למדיניות כלכלית ע”ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג

יום א’, 16 בדצמבר 2018, ח’ בטבת תשע”ט
בניין טרובוביץ, אולמות גרשון מרון (102), י’ קגן (100(

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
הפקולטה למדעי החברה

ע״ש גרשון גורדון



The Cegla Center for Interdisciplinary
Research of the Law
The Buchmann Faculty of Law
Tel Aviv University

The Icelandic
Banking 
Crisis in 
2008:
Causes and 
Recovery
Tuesday, December 25th, 
18:00
The Buchmann Faculty of Law, 
Trubowicz Building,  
The Sonya Kosoy conference 
room (307)

Prof. Stefán M Stefánsson
University of Iceland

Greetings: 
Prof. Nili Cohen, 
President of the Israel Academy 
of Sciences and Humanities

Prof. Stefán Már Stefánsson is a Professor at Law, University of Iceland (from 1975) specializing in 
EU and EEA Law, Procedural Law and Company law.

Education: Cand. Juris from the University of Iceland 1964. Graduate studies in various universities in 
Norway, Germany, Israel (Tel-Aviv 1971-1972), Denmark and USA (Dean Rusk Center for International 
and Comparative Law, 1995).

Positions held: District Court Judge (1965- 1975), Chairman and later member of the Competition 
Appeals Board, Chairman of the Nordic Association for Legal Procedure, Chairman and Member for 
the Working Group for Research in European Law, Member of the Judicial Complaints Committee, 
Member of the Committee on Legal Procedure, Ad hoc judge of the EFTA Court, Member of the 
Judge´s Nominations Committee, Chairman of the Law Institute of the University of Iceland, Ad Hoc 
Judge at the Icelandic Supreme Court on various occasions.



Readers meet Author
The Minerva Center for Human Rights,

the Fischer Center for Corporate Governance and Capital Market Regulation
and the Cegla Center for Interdisciplinary Research of the Law

Invite you to celebrate the publication of

Prof. David Webber’s
The Rise of the Working-Class 

Shareholder:
Labor’s Last Best Weapon

(Harvard University Press)

Chair:
Leora Bilsky, Tel Aviv University

Speakers:
Yair Listokin, Yale University
Ron Harris, Tel Aviv University
Ehud Kamar, Tel Aviv University 
Lilach Lurie, Tel Aviv University

Respondent:
David Webber, Boston University

The Buchmann
Faculty of Law
Tel Aviv University
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יום חמישי, כ״ו טבת תשע״ט, 3.1.19  

20:00-19:00  מושב פתיחה חגיגי
יו״ר: השופט )בדימוס( סלים ג׳ובראן, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, נשיא העמותה למשפט ציבורי  

השופטת אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון  
ד״ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה  

חברת הכנסת איילת שקד, שרת המשפטים  

21:00-20:00 ארוחת ערב חגיגית לציון 30 שנה לעמותה

21:30-21:00 טקס הענקת פרסי גורני למשפט ציבורי תשע״ט
השופטת )בדימוס( דליה דורנר, בית המשפט העליון, יושבת ראש ועדת הפרס  

נציג הזוכים  

21:30 – 22:30 דו שיח: האם המשפט הציבורי משפיע בכלל? 
הנשיאה )בדימוס( דורית ביניש, בית המשפט העליון  

פרופ׳ ישי בלנק, אוניברסיטת תל אביב, יושב ראש העמותה למשפט ציבורי בישראל  

יום שישי, כ״ז טבת תשע״ט, 4.1.19

9:15-7:30 ארוחת בוקר 

11:00-9:30 משילות, דמוקרטיה וזכויות אדם
יו״ר: פרופ׳ סוזי נבות, המסלול האקדמי, המכללה למנהל  

ד״ר האלה ח׳ורי-בשאראת, הקריה האקדמית אונו  
עו״ד שי ניצן, פרקליט המדינה   

פרופ’ יוג׳ין קנטרוביץ׳, אוניברסיטת ג׳ורג׳ מייסון, ופורום קהלת  
פרופ׳ מרדכי קרמניצר, המכון הישראלי לדמוקרטיה  

11:15-11:00 הפסקת קפה

12:45-11:15 רגולציה כלכלית והמשפט הציבורי: הרגולטור בצבת אינטרסים
יו״ר: פרופ׳ רות פלאטו-שנער, המכללה האקדמית נתניה   

עו״ד פנחס רובין, משרד גורניצקי ושות׳   
ד״ר יובל רויטמן, מחלקת הבג״צים, פרקליטות המדינה  

מר גיא רולניק, עורך ומייסד דה מרקר  

14:30-13:30 סדנאות במשפט ציבורי )מתקיימות במקביל(
סדנא 1: תובענות ייצוגיות  

השופטת ענת ברון, בית המשפט העליון  

סדנא 2: פרשנות של רשויות מנהל  
השופטת יעל וילנר, בית המשפט העליון  

15:30-15:00  ישיבת הוועד המנהל של העמותה למשפט ציבורי בישראל
16:00-15:30  אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה למשפט ציבורי בישראל

19:30-18:00 מה חדש במשפט הציבורי? 
יו״ר: פרופ׳ איסי רוזן צבי, אוניברסיטת תל אביב  

ד״ר ראויה אבורביעה, אוניברסיטת תל אביב   
ד״ר תמי הראל בן שחר, אוניברסיטת חיפה   

ד״ר אסף וינר, האוניברסיטה העברית  
ד״ר בועז סגל, המכללה האקדמית צפת, המכללה האקדמית ספיר   

ד״ר עמרי רחום טוויג, משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות׳  

21:00-19:45 ארוחת ערב

22:30-21:00 ״שירת הטבועים״: המלנכוליה של הריבונות בשירה העברית בשנות ה-50 וה-60 
פרופ׳ מיכאל גלוזמן, החוג לספרות, אוניברסיטת תל אביב  

  יום שבת, כ״ח טבת תשע״ט, 5.1.19  

9:30-7:30 ארוחת בוקר

11:15-10:00 המשפט הציבורי והדין הפלילי: הרשעות שווא ואמצעי חקירה פסולים
יו״ר: השופט )בדימוס( אורי שוהם, בית המשפט העליון  

פרופ׳ אורן גזל-אייל, דיקאן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה   
ד״ר חגית לרנאו, המשנה לסנגור הציבורי הארצי   
עו״ד רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה  

12:00-11:15 הפסקת קפה

13:30-12:00 המשפט הציבורי ומשפט העבודה: 30 שנה לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה
יו״ר: השופטת ורדה וירט-לבנה, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה  

עו״ד מיכל לייסר, סגנית מנהלת המחלקה למשפט העבודה, פרקליטות המדינה  
עו״ד ארנה לין, משרד עורכות דין ארנה לין ושות׳  

פרופ׳ גיא מונדלק, אוניברסיטת תל-אביב  
עו״ד ג’דיר ניקולא, קו לעובד  

13:45-13:30 דברי סיכום
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט )בדימוס( סלים ג׳ובראן, נשיא העמותה למשפט ציבורי  

פרופ׳ ישי בלנק, אוניברסיטת תל אביב, יו״ר העמותה למשפט ציבורי  

הכנס השנתי  3 – 5 בינואר 2019, כ״ו - כ״ח בטבת תשע״ט   מלון דן כרמל, חיפה

המשפט הציבורי
בצומת אתגרים

דמוקרטיה, זכויות אדם ושווקים:

העמותה למשפט ציבורי חוגגת 30 שנה להקמתה

בוטיק הפקות

The Israeli Association of Public Law

שינויים
** התוכנית כפופה ל

בחסות:



Moderators:  Edward B. Rock, NYU School of Law; Assaf Hamdani, Tel Aviv University Faculty of Law

8:30–9:00 Registration

9:00–10:20  Shareholder Conflicts and Fiduciary Duties:  
Delaware v. Israel

 Opening Remarks:  
J. Travis Laster, Vice Chancellor, Delaware Court of Chancery

 Ashok J. Chandrasekhar, Goldfarb Seligman & Co.
 Michal Cohen, VP Legal Affairs & General Counsel, Viola
 Adam Fisher, Partner, Bessemer Venture Partners
 Avraham Well, Fischer Behar Chen Well Orion & Co.

 Coffee Break

10:35–11:45 Planning for Exit:  
M&A Litigation and Deal Design

 Sharon A. Amir, Naschitz, Brandes, Amir & Co.
 Shirel Guttman-Amira, Agmon & Co. Rosenberg Hacohen & Co.
 William M. Lafferty, Morris Nichols Arsht & Tunnel LLP
 Mark Lebovitch, Bernstein Litowitz Berger & Grossmann LLP
 Ehud Kamar, Tel Aviv University Faculty of Law 

 Concluding Remarks:  
Ruth Ronnen, Judge, Tel Aviv District Court, Economic Division 

 Coffee Break

12:00–13:00 Startups, Scale Ups and Corporate Law:  
Can Israel Remain Competitive? 

 Michael Eisenberg, Partner, Aleph
 Eitan Israeli, VP & General Counsel, Wix.com
 Kobi Kastiel, Tel Aviv University Faculty of Law 
 Ronnie Talmore, Senior Director of Corporate Law & Financial Regulation, Ministry of Justice
 Amir Wasserman, General Counsel, Israel Securities Authority
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The Buchmann Faculty of Law

January 8, 2019
J. Kagan Hall (100)
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The Buchmann Faculty of Law

Institute for Corporate Governance and Finance

Investor Conflicts 
and Corporate 
Governance
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Institute for Corporate Governance and Finance

The 2019 
NYU/TAU 
Corporate 
Law 
Conference

Please register at    cegla@tauex.tau.ac.il

9:00–11:00
Amir Licht (IDC)
Farewell to Fairness: Towards Retiring Delaware’s 
Entire Fairness Review 
Commentator: Mark Lebovitch (Bernstein Litowitz 
Berger & Grossmann LLP)

Assaf Hamdani (TAU)
Corporate Control and the Limits of Judicial Review 
Commentator: Moran Ofir (IDC)

Adi Libson (Bar Ilan University)
Taking Shareholders' Social Preferences Seriously: 
Confronting a New Agency Problem 
Commentator: Marcel Kahan (NYU)

11:00–12:30
Edward Rock (NYU)
Common Ownership and Coordinated Effects 
Commentator: David Gilo (TAU)

Scott Hemphill (NYU)
The Strategies of Anticompetitive Common 
Ownership 
Commentator: Itay Paldor (Hebrew University)

12:30–13:30 Lunch

13:30–15:00
Bernard Black (Northwestern University)
Which Aspects of Corporate Governance Do and Do 
Not Matter in Emerging Markets
Commentator: Oded Cohen (Bank of Israel)

Michal Barzuza (University of Virginia)
Long Term Bias
Commentator: Kobi Kastiel (TAU)

15:00–16:30
Ron Harris (TAU)
Contrasts in the Development of Corporate Law in 
Britain and the United States in the Late Nineteenth 
and Early Twentieth Centuries
Commentator: Yishay Yafeh (Hebrew University)

Ruth Ronnen (Tel Aviv District Court)
Board Control and Derivative Actions 
Commentator: J. Travis Laster (Delaware Court of 
Chancery)

Wednesday, January 9, 2019
The Buchmann Faculty of Law 
Trubowicz Building  
The Sonya Kosoy  
conference room (307)
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Interdisciplinary Research  
of the Law
The Buchmann Faculty of Law

Fischer Center for  
Corporate Governance and  
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התכנסות – ליד חדר 9:00307- 8:30
חדרי

הפאנלים
אולם כס המשפט

ע"ש מלכה ברנדר )035(
חדר כנסים

ע"ש סוניה קוסוי )307(
חדר סמינריונים

ע"ש קרול ואלה ריזפלד )103(
חדר כנסים

ע״ש עו"ד זיגמונד גוטר )303(
חדר סמינריונים

ע״ש פרופ' פאול מינץ )207(

10:30-9:00

מושבים 
מקבילים א

אי שוויון והנצחת פערי 
הכוחות בתא המשפחתי

יו"ר: ד"ר איילת בלכר פריגת, 
מנהלת )משותפת( של המרכז 

לזכויות הילד והמשפחה, המרכז 
האקדמי שערי מדע ומשפט

פרופ' רות הלפרין־קדרי, 
אוניברסיטת בר אילן ופרופ' 

בנימין שמואלי, אוניברסיטת 
בר־אילן; "המגמה המתפתחת של 

גרושים ללא גירושין"

עו"ד ציפי יגלניק־פרישטיק, 
אוניברסיטת בר אילן; "אלימות 

כלכלית נגד בן־זוג במשפט הפרטי, 
בדיני המשפחה ובמשפט הפלילי"

הדס רייכלסון, אוניברסיטת בר־
אילן; "ההתפתחויות בעניין הפללת 

סרבני גט – האם יסייעו להשגת 
שווין בתא המשפחתי?"

מיסוי בינלאומי – שולחן עגול 
על ספרה החדש של פרופ' 

צילי דגן

יו"ר: ד"ר תמר קריכלי כץ, 
אוניברסיטת תל אביב

פרופ' צילי דגן, אוניברסיטת 
בר אילן

פרופ' רועי קרייטנר, 
אוניברסיטת תל אביב

פרופ' טלי פישר, אוניברסיטת 
תל אביב

פרופ' יורם מרגליות, 
אוניברסיטת תל אביב

Algorithms & Inequality
)post-doctoral students, 
The Edmond Safra Center(

Chair: Prof. Yishai Blank, 
Tel Aviv University

Tomer Shadmy, Ph.D. 
“Algorithmic Regulation 
and the Need to Re-
imagine the Rule of Law”

Fabrizio Esposito, Ph.D. 
“Inefficient Predictive 
Personalization and the 
Collaboration between Law 
and Economics”

Mateusz Grochowski, 
Ph.D. “Algorithmic Pricing 
– New Frontiers of Fairness 
in Contract Law?”

האם קיים אי שוויון 
בהתנהלות המערכת 

הבנקאית כלפי לקוחותיה?

יו"ר: פרופ' רות פלאטו־שנער, 
המכללה האקדמית נתניה

ד"ר הראל פרימק, עמותת 
צדק פיננסי; "היבטים של אי 

שוויון בהתנהלות שחקני השוק 
והרגולטורים"

עו"ד יעל קריב־טייטלבאום, 
התנועה למען איכות השלטון 

בישראל; "שקיפות ואחריותיות 
כמכשיר לקידום שוויון במערכת 

הבנקאית"

ירון מאוטנר לוגסי, מחלקת 
ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים; 

"המשפט כיוצר שוויון: שוויון 
והוגנות בחקיקה החדשה של 

אשראי צרכני"

מגיב: עו"ד יגאל בורוכובסקי, 
לשעבר היועץ המשפטי של בנק 
דיסקונט למשכנתאות; "המשפט 
כיוצר אי שוויון: הגדלת אי השוויון 
בשם הדאגה לחלשים במערכת 

הבנקאית"

הפסקת קפה ליד חדר 11:00-10:30307

הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה 2019 

שווקים, משפט ואי שוויון
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב | יום א', 20.1.2019, י"ד בשבט תשע"ט

12:30-11:00

מושבים 
מקבילים ב

חוק יסוד הלאום – השפעות 
צפויות השלכות ואלטרנטיבות 

יו"ר: פרופ' מנחם הופנונג, 
האוניברסיטה העברית

ד"ר מיטל פינטו, המכללה 
האקדמית צפת והקריה האקדמית 
אונו; "פגיעתו של חוק יסוד הלאום 

במעמדה המשפטי של השפה 
הערבית"

ד"ר הלל סומר, המרכז 
הבינתחומי הרצליה; 

"הצעת חוק־יסוד: מדינת ישראל"

ד"ר שוקי שגב, המכללה 
האקדמית נתניה; "הבית )משפט( 

תמיד מנצח? על מהפכת הנגד 
השמרנית־לאומית שלא קרתה 

)אבל בוא תבוא("

פרופ' מוחמד ותד, דיקן בית־
הספר למשפטים, המכללה 

האקדמית צפת; "האמת מאחורי 
חוק־יסוד: הלאום"

ד"ר גאי כרמי, משרד ליפא מאיר 
ושות'; "חוק הלאום – היבטים, 

תהליכים ואבולוציה חוקתית: 
הרהורים בעקבות חוק־יסוד: ישראל 

– מדינת הלאום של העם היהודי"

ד"ר תמר הוסטובסקי־ברנדס, 
הקריה האקדמית אונו; 

"חוק הלאום: השלכות על השוויון, 
ההגדרה העצמית, והסולידריות 

החברתית"

שוויון וכבוד בהליך הפלילי 

יו"ר: פרופ' אריאל בנדור, דיקן 
לימודי מתקדמים אוניברסיטת 

בר אילן

פרופ' מיכל טמיר, המרכז 
האקדמי שערי מדע ומשפט וד"ר 

דנה פוגץ', הקריה האקדמית 
אונו; "חוק טובות לנפגעי עבירה" 
– על חוקתיות החסינות לפגיעה 

שלטונית בנפגעי עבירה

פרופ' רינת קיטאי סנג'רו, 
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים; 

"שימוש במדובב אקטיבי כפגיעה 
בחיסיון מפני הפללה עצמית"

ד"ר רוני רוזנברג, הקריה 
האקדמית אונו; "כבוד האדם 

ודוקטרינת הקינטור"

ד”ר גליה שניבוים, המרכז 
הבינתחומי הרצליה; ”הפללת 

התעללות נגד נשים“

משפט, גיל, טיפול וכוחות 
השוק: מבטים בינתחומיים 

יו"ר: פרופ' דפנה הקר, 
אוניברסיטת תל־אביב 

ד"ר רננה קידר, עמיתת מחקר 
בתכנית עמיתי מרטין בובר, 

האוניברסיטה העברית; 
"גיל הוא בעיני המתבונן"

ד"ר שירי רגב־מסלם, 
אוניברסיטת בר אילן; 

"הבניה, העצמה וטשטוש של 
תלות וכוח בטיפול סביב השעון 

בזקנים"

עו"ד חני בן ישראל, אוניברסיטת 
תל אביב; המרכז הבינתחומי, 

הרצליה; "עבודה, הגירה וטיפול – 
בין אלטרואיזם לאינסטרומנטליזם"

Class, racial and gender 
discrimination 

Chair: Dr. Manal Totry- 
Jubran, Bar Ilan University

Dr. Eyal Peleg, Sapir 
Academic College; "Punk-
culture Insights about Law 
and Class Discrimination"

Prof. Ely Aaronson, 
University of Haifa; "The 
Racialized Underpinnings 
of Illegal Cannabis Markets 
in American History"

Dr. Barak Atiram, 
Sapir Academic College; 
Between Racially Restrictive 
Covenants and Indians’ 
Overhunting: The Meta-
Theory of Property Rights"

Prof. David Mednicoff, 
University of 
Massachusetts; 
"The Global Market and 
Differential legal treatment 
of workers in the Arab 
Gulf"

Dr. Uladzislau Belavusau, 
University of Amsterdam;
"Sex Beyond the Internal 
Market: Sexual Rights and 
Equality in EU Law"

התמודדות עם התופעה 
של סרבנות והססנות כלפי 

חיסונים 

יו"ר: פרופ' ליאור ברשק, המרכז 
הבינתחומי הרצליה

ד"ר נילי קרקו אייל, המסלול 
האקדמי המכללה למנהל 

פרופ' מיכל אלברשטין, 
אוניברסיטת בר אילן

פרופ' נדב דוידוביץ', המחלקה 
לניהול מערכות בריאות בפקולטה 

למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן 
גוריון בנגב

14:15-12:45

 Plenary
 Panel

Over lunch

Camilo 
)The Green 

House(

Greetings:
Prof. Hanoch Dagan, The Edmond Safra Center for Ethics

Prof. Michal Tamir, President of the Israeli Law and Society Association

 Discourse:
Law, Rights and Markets: Some Similarities

Prof. Menachem (Meni) Mautner, Tel Aviv University & Prof. Joseph H. H. Weiler, New York University

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב
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האגודה הישראלית למשפט וחברה
The Israeli Law and Society Association
واملجتمع القانون  لعلوم  االرسائيليه  الرابطة 



חדרי
הפאנלים

אולם כס המשפט
ע"ש מלכה ברנדר )035(

חדר כנסים
ע"ש סוניה קוסוי )307(

חדר סמינריונים
ע"ש קרול ואלה ריזפלד )103(

חדר כנסים
ע״ש עו"ד זיגמונד גוטר )303(

חדר סמינריונים
ע״ש פרופ' פאול מינץ )207(

16:00-14:30

מושבים 
מקבילים ג'

שוויון, זכויות וניטראליות 
במשפט פלילי מרובה דלתות 

יו"ר: ד"ר הדר דנציג־רוזנברג, 
אוניברסיטת בר־אילן

ד"ר טלי גל, ראש ביה"ס 
לקרימינולוגיה, אוניברסיטת 

חיפה; ד"ר הדר דנציג־רוזנברג, 
אוניברסיטת בר־אילן;

"בין סחר־מכר ליצירתיות שיפוטית: 
הליכי מוקד בבתי־משפט השלום 

בישראל"

ד"ר יוסף זהר, אוניברסיטת בר־
אילן; ד"ר דנה רוזן, אוניברסיטת 

בר־אילן; שרי לוז קנר, 
אוניברסיטת בר־אילן; פרופ' מיכל 
אלברשטין, אוניברסיטת בר־אילן; 

"יישוב סכסוכים שיפוטי בהליך 
הפלילי בבית משפט השלום בתל 

אביב"

כבוד השופט שמואל מלמד, בית 
המשפט הקהילתי בתל־אביב; 

"בית המשפט הקהילתי הישראלי 
כמחולל תמורות חברתיות"

פרופ' ארנה רבינוביץ־עיני, 
אוניברסיטת חיפה; ד"ר אביטל 

מנטוביץ', אוניברסיטת חיפה;
"בתי משפט מקוונים והטיות 

שיפוטיות"

תפישה לוחמתית, המשגה 
משפטית־חברתית: 

התפתחויות ושינויים 
במשפט בשטחים המוחזקים 

והשפעתם על המשפט 
הפוזיטיבי והשיח המשפטי 

בישראל

יו"ר: כב' השופט אמיר דהאן, 
בית משפט השלום, ירושלים

השופט משה דרורי, סגן נשיא 
בית המשפט המחוזי בירושלים; 

"הדין החל על הישראליים הגרים 
ביהודה ושומרון"

ד"ר הילי מודריק־אבן חן, המרכז 
האקדמי שערי מדע ומשפט; 

"מסכינים לעפיפונים: דילמות 
והתפתחויות הנוגעות לרגולציה 

של השימוש בכוח בסכסוך 
הישראלי ־פלסטיני לאחר מבצע 

'צוק איתן'"

ד"ר אילן סבן, אוניברסיטת 
חיפה; ד"ר יהונתן אלשיך, 

אוניברסיטת טורונטו;
"המצב הקולוניאלי בשטחים 

ולקחי המאבקים לדה־קולוניזציה 
באלג'יריה ובדרום אפריקה"

פרופ' סנדי קדר, אוניברסיטת 
חיפה; "בין משפט למדעי החברה 
ובין שוויון להפרדה: על פרדיגמת 

הניתוח של המשפט בתחומי 
השליטה הישראלית“

מי מגן על מי)ן(? מין מגדר 
וזכויות

יו"ר: פרופ' יפעת ביטון, 
המכללה למנהל

ד"ר רותי לבנשטיין לזר, 
 – "?Me Too ;המכללה למינהל

הנפגעות הסמויות מהעין; פגיעה 
מינית בגיל מבוגר"

נויה רימלט, אוניברסיטת חיפה; 
"הדילמה האמהית"

פרופ' דפנה הקר, אוניברסיטת 
תל אביב; ד"ר רות זפרן, המרכז 

הבינתחומי הרצליה; "מי יגן על 
פונדקאיות טרנסלאומיות? לקחים 

מהמקרה הישראלי"

ד"ר תמר כץ פלד, הטכניון;
"שווקי רבייה, אזרחות ושוויון 

בישראל"

רינה בודניצקי אוניברסיטת חיפה 
וד"ר שגית מור, אוניברסיטת 
חיפה; "איזה מין פיצוי? מיניות 

ומוגבלות בדיני הנזיקין"

Inequality in 
Organizations

Chair: Dr. Einat Albin, 
Hebrew University

Andrew Higgins, 
University of Oxford;
& Inbar Levy, University of 
Melbourne; “Judicial Policy, 
Public Perception and the 
Science of Decision Making: 
A New Framework for The 
Law Of Judicial Bias”

Advocate Eran Golan, 
"The role of courts in 
generating income 
inequality"

Prof. Avishalom Tor, 
Notre Dame Law School 
and University of Haifa; 
“N-Equality in Allocations: 
More Recipients, Less 
)Concern for( Equality?”

Daniel Hartmann, Ph.D, 
Engineering Faculty, 
Ben-Gurion University; 
"Decreasing inequality 
in complex socio- 
technological systems"

Prof. Ronen Avraham, Tel 
Aviv University; 

“Empirical study of 
consumer third-party 
litigation funding in the 
United States”

אסדרת שווקים להגירה 
ועבודה זמנית )פאנל של 

 Trafflab פרויקט מחקר
בפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת תל אביב(

יו"ר ומגיבה: ד"ר הילה שמיר, 
אוניברסיטת תל אביב, מנהלת 

המחקר

אסף בונדי, פוסט דוקטורנט, 
האוניברסיטה העברית בירושלים; 

ד"ר הילה שמיר, אוניברסיטת 
תל אביב; "משטרי הגירה והפיצול 

של יחסי העבודה בענף הבניין 
בישראל"

ד"ר אבינעם כהן, המכללה 
למנהל; "נתיבים של משילות 
מבוזרת: ניתוח השוואתי של 

מערכת הסכמים דו־צדדיים לגיוס 
מהגרי עבודה"

יהל קורלנדר, דוקטורנטית, 
אוניברסיטת חיפה; "מדינת ישראל 

vs תעשיית הגיוס: המאבק על 
מימוש ההסכם הדו־צדדי בין 

ישראל לתאילנד להגירת עבודה 
לחקלאות בישראל"

עו"ד חני בן ישראל, הקליניקה 
לזכויות פליטים ומהגרים במרכז 

הבינתחומי הרצליה; יהל 
קורלנדר, "'משתלמים' או מהגרי 

עבודה? בצילו של ההסכם 
הבילטרלי בין ישראל לתאילנד"

הפסקת קפה ליד חדר 16:30-16:00307

18:00-16:30

מושבים 
מקבילים ד'

ההצדקות השוקיות לשילוב 
חרדים באקדמיה ובשוק 

העבודה: הערכות נורמטיביות

יו״ר: פרופ׳ משה כהן אליה, 
נשיא המרכז האקדמי למשפט 

ולעסקים 

ד״ר גלעד מלאך, המכון הישראלי 
לדמוקרטיה ואוניברסיטת בר אילן; 
"קמפוסים נפרדים לחרדים – האם 

ישנה דרך אחרת?"

ד״ר נטע ברק־קורן, 
האוניברסיטה העברית; "בחינה 

מחודשת של עמדות הציבור 
החרדי כלפי לימודים אקדמיים"

פרופ׳ גילה שטופלר, דיקנית 
הפקולטה למשפטים, המרכז 

האקדמי למשפט ולעסקים; 
"ההצדקות להפרדה המגדרית 

במרחב הציבורי בראי חוק־יסוד: 
כבוד האדם וחירותו"

ד״ר יופי תירוש, דיקנית בית־
הספר למשפטים, המכללה 

האקדמית ספיר; "דילמות עקרוניות 
ואסטרטגיות ביחס להתבססות על 
העדפות והצדקות שוקיות לשילוב 

חרדים באקדמיה"

Evolving Conceptions of 
Family Law

Chair: Prof. Rhona Schuz, 
The Academic Center for 
Law and Science.

Dr. Ayelet Blecher-Prigat, 
The Academic Center of 
Law and Science; “The 
Emergence of Family Law 
in Israel” 

Prof. Laura T. Kessler, 
University of Utah; “An 
Intellectual History of 
American Family Law: The 
Stories that Family Law 
Case Books Tell"

Prof. Pamela Laufer-
Ukeles, The Academic 
Center of Law and Science; 
"Is Elder Law, Family Law?”

Prof. Yael Hashiloni 
Dolev, The Academic 
College of Tel-aviv-Yaffo 
& Prof. Zvi Triger, The 
College of Management; 
“The Invention of the 
Extended Family of 
Choice: The Rise and Fall 
)to Date( of Posthumous 
Grandparenthood in Israel”

שופטים בעידן המשפט 
הנמוג והשפעות על צדדים 

מוחלשים )פאנל פרויקט 
 JCR ,המחקר ליישוב סכסוכים

בחסות ה– ERC, הפקולטה 
למשפטים בר אילן(.

יו"ר: פרופ' מיכל אלברשטין, 
חוקרת ראשית

ד״ר הדס כהן, רכזת מחקר 
איכותני; ד״ר נורית צימרמן, 

המכללה האקדמית ספיר; "פערים 
חברתיים, צדדים מוחלשים ומאזני 

כוחות חדשים בהליכים קדם 
משפטיים בעידן המשפט הנמוג"

ד"ר ביאטריס קוסקס־ויליאמס, 
עמיתת מחקר; "קורבן – עבריין – 
מדינה: צדק אינקוויזיטורי והקרבן 
הנעלם במסגרת הגישור הפלילי"

פרופ' מיכל אלברשטין, חוקרת 
ראשית, ד"ר דנה רוזן, רכזת 

מחקר כמותני; "קריסת המשפט 
האזרחי והפלילי אל הליכים 

מקדמיים ומעמדם של צדדים 
מוחלשים"

פרופ' מיכל אלברשטין, חוקרת 
ראשית; עו"ד דקלה רגב, לשכת 

הסיוע המשפטי, אוניברסיטת 
בר אילן; "זכות הגישה לערכאות 

בעידן המשפט הנמוג ותפקיד 
עורך הדין החברתי"

שוויון בהקשרים מסחריים 
ותעסוקתיים 

יו"ר: כב' השופט ד"ר גרשון 
גונטובניק, בית המשפט המחוזי 

תל־אביב־יפו

ד"ר אריאן רינן ברזילי, 
אוניברסיטת חיפה; "טכנולוגיות 

של שכר שונה"

יפעת סולל, תלמידת מחקר, 
אוניברסיטת חיפה; "שיתופיות, 

צמצום פערים, או עטיפה חדשה 
לכלכלה ישנה? הצורך בהחלת 

נורמות משפטיות על כלכלת 
הפלטפורמות"

ד"ר שרון ידין, המרכז האקדמי 
פרס; "שוויון והחוזה הרגולטורי"

אלון חספר, תלמיד מחקר, 
אוניברסיטת תל אביב; "שופטות 

קריירה: מערכת השפיטה בין 
השוק לבין החברה"

ד"ר אורי ניר, הקריה האקדמית 
אונו; "דיני החוזים האחידים 

כממתני אי שוויון בבחירת מקום 
השיפוט והדין החל עליו"

קוקטייל ערב - מבואת אולם כס המשפט 18:30-18:00

20:00-18:30

פאנל מליאה

אולם כס 
המשפט 

ברכות: פרופ' מיכל טמיר, נשיאת האגודה הישראלית למשפט וחברה
פאנל בנושא תקנות סדר הדין האזרחי החדשות

מנחה:  פרופ' מיכל אלברשטין, ראש פרויקט יישוב סכסוכים שיפוטי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר־אילן
משתתפים: כבוד השופט יצחק עמית, בית המשפט העליון | כבוד השופטת איריס רבינוביץ־ברון, בית המשפט המחוזי מרכז | פרופ' מיכאיל קרייני, דיקן הפקולטה למשפטים, 

האוניברסיטה העברית | פרופ' איסי רוזן צבי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב | עו"ד שרון קלינמן סופר, קלינמן נאור ושות'

חברי ועדת ההיגוי: פרופ' מיכל טמיר, נשיאת האגודה למשפט וחברה; ד"ר שרון ידין, המרכז האקדמי פרס; 
פרופ' רועי קרייטנר, אוניברסיטת תל אביב; ד"ר תמר קריכלי־כץ, אוניברסיטת תל אביב; ד"ר שרון שקרג'י, האוניברסיטה העברית
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 08:30תשע"ט בשעה א' , ט' באדר 14/2/2019יום חמישי, 

  ,, בניין טרובוביץ(035אולם כס המשפט ע"ש מלכה ברנדר )

 )הפקולטה למשפטים(

 אוניברסיטת תל אביב

 מרצים:

 אביב-סגן דקאן הפקולטה לניהול ע"ש רקנאטי, אוניברסיטת תל – דן עמירםפרופ' 

 אביב-מנהל מכון הבלוקצ'יין, הפקולטה לניהול ע"ש רקנאטי, אוניברסיטת תל – ד"ר יעקב מנדל
 Sagaנשיא קבוצת  – מר עידו שדה

 מנהלת האגף המוניטרי בחטיבת המחקר, בנק ישראל – ד"ר סיגל ריבון
 מנהלת המחלקה הכלכלית ברשות ניירות ערך -  רשגורןג-ד"ר גיתית גור

 פאנל:

�אביב-, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תלד"ר יעקב קסטיאלמנחה : 

�Bits of Gold, מנכ"ל מר יובל רואש, משרד דלויט ושות'; רו"ח יצחק צ'יקורל, גורניצקי ושות', סרעו"ד שלומי לנדמשתתפים: 
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The Cegla Center for Interdisciplinary
Research of the Law
The Buchmann Faculty of Law
Tel Aviv University

Manna Center Program
for Food Safety & Security
Tel Aviv University

Perspectives on a 
National Food Strategy

Tuesday May 28, 2019 | 17:00
Tel-Aviv University Faculty of Law

Trubowicz Building, The Sonia and Edward Kossoy Conference Room (307)

For parking on campus, please show this invitation at the university gate | Event No.: 1147504 

17:00-17:15 | Gathering

17:15 | Opening remarks
› Prof. Nir Ohad, Head of the Manna Center for Food Safety & Security, 
Tel Aviv University
› Prof. Aeyal Gross, Tel Aviv University, Faculty of Law

17:25 | Guest Speaker 

Making the Case for a National Food Strategy: 
Opportunities for the U.S. and Israel

Prof. Emily Broad-Leib, Director, Harvard Food Law and Policy 
Clinic, Harvard University

18:00 | Discussion on the Israeli Perspective
Moderator: Ms. Maya Oren, Director, Manna Center for Food Safety & Security
› Prof. Dov Chernichovsky, Chair, Israeli National Nutrition Security Council
› Prof. Ronit Endevelt, Nutrition Division Manager, Ministry of Health and 
lecturer in the School of Public Health, Haifa University

18:30 | Discussion

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב



 צילום: יעל מאירי, מיץ, 2019 

יום א׳ 2.6.19 אוניברסיטת תל־אביב
הפקולטה למשפטים, בניין טרובוביץ, אולם י. קגן )100(

10:00-9:45 התכנסות

11:45-10:00 מושב ראשון

 להט"ביות נוהרות לקלפיות - 
הומואים נוהרים לכנסת: פאנל פוסט בחירות 

יו"ר: אייל גרוס, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל־אביב
עידן רול, חבר כנסת, כחול-לבן

מירב בן־ארי, חברת כנסת לשעבר, כולנו
אבי בוסקילה, מועמד לכנסת, מרצ

רוני בילנקי, סמנכ"לית האגודה למען הלהט"ב
זיזו אבו אלהווא, פעיל חברתי

ספיר סלוצקר־עמראן, פעילה חברתית

הפסקה ומעבר לאולם גרשון מרון )102(

13:30-12:00 מושב שני

לירדים מסביב? נרטיבים הומואיים בישראל
יו"ר: גיא שילה, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת 

תל־אביב
דותן ברום, החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה - "לא 

רציתי לחיות חיים כפולים" - גיורא מנור, הקיבוץ ו"הארון השקוף"
עפרי אילני, מכון ון ליר בירושלים - זיכרון ושכחה בתולדות 

הלהט"ב בישראל
גילי הרטל, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר־אילן 

אורנה ששון־לוי המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והתכנית 
ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר־אילן - אוריינטליזם ליברלי גאה: 

תיירות הומואית לתל אביב ופרפורמנס של אתניות

הפסקת צהריים ומעבר ומעבר לאולם י. קגן )100(

16:00-14:30 מושב שלישי

לטוס כחול-לבן: פאנל 25 שנה לבג"ץ 
דנילוביץ' 

יו"ר ומגיבה: ליהי רוטשילד, המחלקה לסוציולוגיה, 
אוניברסיטת מנצ'סטר מטרופוליטן 

אייל גרוס, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל־אביב
חגי קלעי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב; קלעי 

רוזן ושות׳ עורכי דין
מיכל עדן, עירא הדר-מיכל עדן, עורכות דין

נורה גרינברג, פעילה במאבקים של הציבור הטרנסג'נדר בישראל

הפסקה 

17:45-16:15 מושב רביעי

עברות של מגדר: מושב לזכר מורן צפריר ז"ל 
יו"ר: איריס רחמימוב, החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת 

תל־אביב   
דברי פתיחה: 

 משפחת צפריר - מילים לזכר מורן צפריר ז"ל
ועדת המלגה - על בחירת העבודות

מור כהן, בית ספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל־אביב - 
תפיסתן של נשים טרנסג'נדריות בזנות אודות הזנות ויחסי הגומלין 

עם זהותן המגדרית
מעין ענר, החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל־אביב - 

משפט האינקוויזיציה כנגד אלנו/ה דה סספדס
ליטל דין ויינבאום, התכנית ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת 

תל־אביב -  הייצוגים של מגדר לא בינארי בקהילות פאן פיקשן 
מקוונות

הפסקה

 20:00-18:15

מושב מליאה חגיגי )יתקיים באנגלית(
יו"ר: חן משגב, המחלקה לספרות, לשון ואמנויות, 

האוניברסיטה הפתוחה, ודברי פתיחה בשם הפורום ללימודי 
להט"ב ותיאוריה קווירית

ברכות: כנרת להד, בשם התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע 
NCJW, אוניברסיטת תל־אביב

הרצאת אורח:
 Max Andrucki, Department of Geography & Urban

Studies, Temple University - Crafting the Queer City
מגיבה: טובי פנסטר, המחלקה לגיאוגרפיה וסביבת האדם, 

אוניברסיטת תל־אביב
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 ללימודי להט"ב
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בחסות: 
אוניברסיטת תל־אביב - הפורום ללימודי 
להט"ב ותיאוריה קווירית; מרכז מינרבה 

לזכויות אדם; התכנית ללימודי נשים ומגדר 
בסיוע NCJW; מרכז על ע"ש צגלה למחקר 

בינתחומי של המשפט; המכון הישראלי 
לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר

אוניברסיטת בן־גוריון בנגב - הפקולטה 
למדעי הרוח והחברה; התכנית ללימודי 

מגדר; המחלקה ללשון עברית

הועדה האקדמית: 
 אייל גרוס, עמליה זיו, חן משגב, 

יעל משעלי, אבנר רוגל, ליהי רוטשילד, 
איריס רחמימוב, גיא שילה ויסמין ששון



10:15-10:00 התכנסות

11:45-10:15 מושב חמישי

בעיניים קוויריות
יו"ר: יסמין )מקס( ששון, בית הספר למדעי התרבות, 

אוניברסיטת תל־אביב; מנשר לאמנות 
דורון מוסנזון, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן־גוריון 

בנגב - "זה מרגיש טוב!": הגוף הביסקסואלי בפורנוגרפיה 
הומוסקסואלית

שי שפיצן, המרכז למיניות אלטרנטיבית - BDSM בישראל: 
פרקטיקות חברתיות ופוליטיקה – אתגרים ומענים

יובל אברמי, המחלקה לתקשורת חזותית, בצלאל אקדמיה 
לאמנות ועיצוב - בנות ים ומלכות דראג: מבט קווירי על 

מרמיידינג

הפסקה

 13:15-12:00

מושב מליאה )יתקיים באנגלית(
 יו"ר: עמליה זיו, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת 

בן־גוריון בנגב
הרצאת אורח:

 Tommaso M. Milani, Department of Swedish,
 University of Gothenburg - Is the rectum a gold mine?

Queer theory, masculinity and capital pleasures
 מגיב: אורי מור, המחלקה ללשון העברית, אוניברסיטת 

בן־גוריון בנגב

הפסקת צהריים

15:45-14:15 מושב שישי

על פואטיקה של נורמליות
יו"ר: אבנר רוגל, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית 

בירושלים; מכון מגנוס הירשפלד.
עתליה ישראלי־נבו, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 

אוניברסיטת בן־גוריון בנגב - "זה לא אותו חור": לקראת 
תיאוריה ביקורתית של סיסג'נדריות 

מעין שטנדל, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת 
תל־אביב - "תגיעי עם הכול מסודר – לא תהיה להם סיבה 

להתעצבן עלייך עוד יותר, מעבר לכאילו את": הגיונות 
התנהלות של אנשים טרנס* ונון־קונפורמיים מגדרית בשדות 

תעופה
נוי נעמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת טורונטו - 
להט"בפוביה במסדרונות בית הספר: גבולות ההסדרה 

המשפטית

הפסקה

17:30-16:00 מושב שביעי

זוכרות אחיות לקהילה, כותבות היסטוריה
יו"ר: יעל משעלי, התכנית ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת 

תל־אביב; התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, 
ודברי פתיחה: מחשבות על זיכרון והיסטוריה

מילים לזכר יעל לוי חזן ז"ל: עומרה לוי חזן, הבית הגאה, 
באר־שבע; מכון ברקאי, תל־אביב   

מילים לזכר טלי לטוביצקי ז"ל: טל לוין, החוג לפילוסופיה, 
אוניברסיטת תל אביב; עיתון הארץ

מילים לזכר דליה שלף ז"ל: תמר אסל, עו"ס קלינית 
פסיכותרפיסטית 

  17:30

קבלת פנים חותמת

בחסות: 
אוניברסיטת תל־אביב - הפורום ללימודי 
להט"ב ותיאוריה קווירית; מרכז מינרבה 

לזכויות אדם; התכנית ללימודי נשים ומגדר 
בסיוע NCJW; מרכז על ע"ש צגלה למחקר 

בינתחומי של המשפט; המכון הישראלי 
לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר

אוניברסיטת בן־גוריון בנגב - הפקולטה 
למדעי הרוח והחברה; התכנית ללימודי 

מגדר; המחלקה ללשון עברית

הועדה האקדמית: 
 אייל גרוס, עמליה זיו, חן משגב, 

יעל משעלי, אבנר רוגל, ליהי רוטשילד, 
איריס רחמימוב, גיא שילה ויסמין ששון

 צילום: יעל מאירי, מיץ, 2019 
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יום ב׳ 3.6.19 אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
הקמפוס ע"ש מרקוס, אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף



יום ג, 4 ביוני 2019 
אולם כס המשפט ע״ש מלכה ברנדר

קבלת פנים  18:00-17:30

 20:00-18:00
מושב פתיחה חגיגי: הליברליזם הישראלי לאן? 

ברכות: 
פרופ' שרון חנס, דקאן הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, 

אוניברסיטת תל אביב
ד"ר תומר שדמי, האוניברסיטה העברית בירושלים

יו"ר: פרופ' שי לביא, אוניברסיטת תל אביב ומכון ון-ליר  

פרופ' רות גביזון, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' חנוך דגן, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' ניסים מזרחי, אוניברסיטת תל אביב
פרופ'  מיכאיל קרייני, האוניברסיטה העברית בירושלים

מגיב: פרופ' מנחם מאוטנר, אוניברסיטת תל אביב

יום ד, 5 ביוני 2019
חדר 307 ע״ש סוניה קוסוי

11:00-9:00
הליברליזם של השגשוג: האם ניתן ורצוי להמציא את 

הליברליזם מחדש?
יו"ר: פרופ' איסי רוזן-צבי, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' ליאורה בילסקי, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' ישי בלנק, אוניברסיטת תל אביב 
פרופ' צביקה טריגר, המכללה למינהל

פרופ' יונתן יובל, אוניברסיטת חיפה
ד"ר יופי תירוש, המכללה האקדמית ספיר

כנס לרגל פרישתו של פרופ' מנחם )מני( מאוטנר
4-5.6.2019

ליברליזם בישראל עכשיו?
בין רב-תרבותיות, משבר ותקווה לשגשוג

11:15-11:00  הפסקת קפה

12:30-11:15

פרספקטיבות על המשפט האזרחי
יו"ר: פרופ' דפנה הקר, אוניברסיטת תל אביב 

פרופ׳ עלי בוקשפן, המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' איל זמיר, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' אמנון להבי, המרכז הבינתחומי הרצליה

12:30-13:30  הפסקת צהריים

15:15-13:30

היסטוריה ומגמות במשפט הישראלי
יו"ר: פרופ' רועי קרייטנר, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מיכל אלברשטין וד"ר לימור גבאי אגוזי, אוניברסיטת 
בר אילן

פרופ' רון חריס, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' אסף לחובסקי, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' ניר קידר, אוניברסיטת בר אילן

15:30-15:15 הפסקת קפה

16:45-15:30
רב-תרבותיות נוסח ישראל

יו"ר: ד"ר תמי קריכלי-כץ, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' שחר ליפשיץ, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' טליה פישר, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר מנאל תותרי-ג'ובראן, אוניברסיטת בר אילן

דברי סיכום  17:00-16:45

 לאישור השתתפות
 

הפקולטה למשפטים
ע״ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט
מרכז אדמונד י׳ ספרא לאתיקה

המכון למשפט והיסטוריה ע"ש קרן דיויד ברג
מרכז מינרבה לזכויות האדם

הזמנה זו מהווה אישור כניסה לחנייה בקמפוס, למושב הפתיחה של הכנס, ביום שלישי, 4 ביוני 2019
מספר אירוע: 1147717  

https://docs.google.com/forms/d/1V6nEdv18LKNtbOICPrsM7EwF1etmorp94o6wpTkvkvM/edit?ts=5cca9f90


The rise of the digital (“new”) economy has created new 
challenges for an�trust enforcement. It has considerably 
improved the ability of businesses to u�lize efficiencies, 
disrupted markets, accelerated globaliza�on, and changed the 
demand for skills in labor markets. It has also empowered 
populist ideas that are not always informed or prac�cal. 
Economies across the world have witnessed drama�c 
increases in market concentra�on, displacement of small and 
large businesses, rising economic dispari�es, and growing 
pressures to revisit compe��on policies. An�trust New 
Fron�ers convenes some of the world’s leading an�trust 
thinkers, who have served in senior posi�ons in the public and 
private sectors, as well as academia, to discuss contemporary 
an�trust themes, focusing on economic concentra�on and the 
transforma�on of markets. 

Organizers: Barak Orbach, Yair Eilat, Michal Gal, David Gilo, Oren Rigbi.

Tel Aviv University,
Trubowicz Building

ANTITRUST NEW FRONTIERS:
THE DIGITAL ECONOMY
AND ECONOMIC
CONCENTRATION



 
 
 8:30-9:00         Coffee and Registra�on
 
 9:00-9:30        Opening Remarks
                             Dean Sharon Hannes, Tel Aviv University, Buchmann Faculty of Law
                      Michal Halperin, General Director, Israel Compe��on Authority
                      Niva Elkin-Koren, Founding Director, University of Haifa Center for
                            Law & Technology (HCLT).
 
 9:30-11:00      Session 1: New vs. Old Economy: Economic Characteris�cs
                          Moderator: David Gilo, Tel Aviv University Buchmann Faculty of Law
                          Panelists: Dennis Carlton, The University of Chicago Booth School of Business
                                            Chaim Fershtman, Tel Aviv University School of Economics
                                            Damien Geradin, Tilburg University; Euclid Law
                                            Aviv Nevo, The University of Pennsylvania, Wharton School 

                          This Session will examine the characteris�cs of the old and new 
                          economies that are per�nent to compe��on law and policy,
                          as well as the effects of changes in markets on compe��on law policies. 
 
11:00-11:15        Coffee Break
 
 11:15-12:45     Session 2. Pla�orms and Two-Sided Markets
                          Moderator: Yaron Yehezkel, Tel Aviv University Coller School of Management 
                          Panelists: Pinar Akman, University of Leeds School of Law
                                            Guy Ben-Ishai, The Bra�le Group 
                                            Aaron Edlin, The University of California, Berkeley 
                                            Howard Shelanski, Georgetown University Law Center

                          Pla�orms and two-sided markets are defining characteris�cs of the new
                          economy, although both phenomena have always existed in some scale. 
                          This Session will discuss the emergence of digital pla�orms
                          in the economy and an�trust issues in two-sided markets.

12:45-13:45       Break

 13:45-15:15     Session 3. Innova�on and Intellectual Property Rights
                          Moderator: Michal Cohen, Israel Compe��on Authority
                          Panelists: Yonatan Even, Cravath, Swaine & Moore LLP
                                            Harry First, NYU School of Law
                                            Neil Gandal, Tel Aviv University School of Economics
                                            Daniel Rubinfeld, NYU School of Law

                          The rela�onship between compe��on law and technological change
                          has remained a thorny topic. The digital revolu�on and prac�ces of
                          pharmaceu�cal companies have emphasized old debates and produced
                          new controversies. This Session will examine the role of compe��on law
                          in dynamic industries.
 
 15:15-15:30        Coffee Break
 
 15:30-16:30    Session 4. Keynote
                           Makan Delrahim, Assistant A�orney General for the An�trust Division,
                           U.S. Department of Jus�ce
 
 
 

9:00-10:15    Session 5. The Goals of Compe��on Law and Policy
                          Moderator: Oren Rigbi, Israel Compe��on Authority and Ben Gurion University
                          Panelists: Jonathan Baker, American University Washington College of Law
                                            Ariel Ezrachi, Oxford Law Faculty
                                            Barak Orbach, The University of Arizona James E. Rogers College of Law

                          Compe��on law intends to protect and promote market compe��on.
                          An�trust analysis, however, does not directly measure compe��on. Instead, 
                          the analysis u�lizes indicators that reflect certain aspects of market compe��on,
                          such as consumer welfare, consumer protec�on, market power, concentra�on,
                          economic dispari�es, efficiencies, business size, and even plurality and the
                          “democra�c process.” This Session will discuss the goals that compe��on law
                          may serve and pressures to revisit such goals.
 
10:15-10:30        Coffee Break
 
10:30-12:00    Session 6. New and Revisited An�trust Themes
                          Moderator: Yair Eilat, Israel Compe��on Authority
                          Panelists: Michal Gal, University of Haifa Faculty of Law
                                            William Kovacic, George Washington University Law School
                                            Gail Levine, Federal Trade Commission
                                            Spencer Waller, Loyola University Chicago 

                          Changes in the social and economic orders, as well as concerns related to new
                          technologies, have produced pressures to revisit compe��on policies and expand
                          the scope of compe��on law. This Session will examine an�trust themes that,
                          in recent years, have drawn considerable a�en�on, such as labor markets,
                          buying power, common ownership, ar�ficial intelligence, big data, and privacy.

12:00-13:00       Break
 
13:00-13:45   Session 7. Keynote
                          Michal Halperin, General Director, Israel Compe��on Authority
 
13:45-14:00       Coffee Break  

14:00-15:15   Session 8. Economic Concentra�on and Market Power
                          Moderator: Uriel Citroen, Israel Compe��on Authority
                          Panelists: David Gilo, Tel Aviv University Buchmann Faculty of Law
                                            David Genesove, Hebrew University
                                            I�ai Paldor, Hebrew University

                          In 2013, the Israeli Parliament (“Knesset”) enacted the Promo�on of Compe��on
                          and Reduc�on of Concentra�on Act. The statute established a regulatory
                          framework intending to address concentra�on in the economy,
                          emphasizing three areas of concern:
                          The alloca�on of state assets, pyramid-structured business groups,
                          joint control of large financial and non-financial firms. The Act requires Israel
                          Compe��on Authority (“ICA”) to support the analysis and regula�on of
                          concentra�on with advice and exper�se about the alloca�on of state assets,
                          not only with respect to market concentra�on, but also with respect to
                          “overall concentra�on”.
                          The Session will examine methods to measure and evaluate economic
                          concentra�on and market power.
                          
15:15-15:30       Coffee Break
 
15:30-16:45    Session 9. Monopolies, Dominant Firms, and Unilateral Conduct
                          Moderator: Asher Goshen, Israel Compe��on Authority
                          Panelists: Adi Ayal, Bar-Ilan University
                                            Hal Varian, The University of California, Berkeley; Google
                                            Abraham Wickelgren, Texas Law Faculty 

                          The analysis of dominant firms and unilateral conduct varies considerably across
                          countries. With globaliza�on and the rise of tech giants, there have been growing
                          pressures to reevaluate these themes. This Session will discuss an�trust analysis
                          of monopolies, dominant firms, and unilateral conduct. 
 
16:45-17:00   Concluding Remarks
                      Yair Eilat, Israel Compe��on Authority
                      Barak Orbach, The University of Arizona James E. Rogers College of Law
 

Tuesday, June 11         S.E. Hoofien Hall  (105) Wednesday, June 12     The Malka Brender Hall of Jus�ce (035)

Registration here (required(
Number of seats is limited

http://bit.do/antitrust




The Cegla Center for Interdisciplinary 
Research of the Law
Buchmann Faculty of Law
Tel Aviv University

19 June 2019
13:30-14:00   Registration

14:00-14:15

Welcome and Opening Remarks

Dr. Maytal Gilboa
University of Toronto, on behalf of the organizing team

Prof. Hanoch Dagan
Director of the Edmond J. Safra Center for Ethics

Prof. Alon Klement
Director of the Cegla Center for Interdisciplinary Research 
of the Law

14:15-15:35

Keynote 

Prof. Donal Nolan, University of Oxford
“Negligence and Autonomy”
 
Chair: Haim Abraham, University of Toronto

15:35-15:50 refreshments 

15:50-16:55

Tom Kohavi, University of Oxford
“The A-Bomb: Can Private Law Survive Autonomy?”
Commentator: Prof. Hanoch Dagan, Tel Aviv University
 
Chair: Dr. Maytal Gilboa, University of Toronto
 
16:55-17:10 refreshments 

17:10-18:15

Heather Whitney, New York University
“The Autonomy Defense of Private Discrimination”
Commentator: Prof. Ronen Avraham, Tel Aviv University

Chair: Dr. Ora Bloom, Interdisciplinary Center  
Herzliya
 
19:30 Official Conference Dinner

Buchmann
Faculty of Law
Tel Aviv University

The Edmond J. Safra Center for Ethics, Tel Aviv University, is pleased to host 

THE PRIVATE LAW
JUNIOR SCHOLARS CONFERENCE

AUTONOMY IN PRIVATE LAW: PAST, PRESENT, FUTURE
JUNE 19-20, 2019

Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University, The Sonia and Edward Kossoy Conference Room (Room 307)

A collaboration of the Edmond J. Safra Center for Ethics, the Cegla Center for Interdisciplinary Research of the Law, and 
the law faculties of Tel Aviv University and the University of Toronto

20 June 2019
9:00-9:30 Coffee and refreshments

9:30-10:35

Mirthe Jiwa, University of Amsterdam
The Contractual Subject and its Other: Contractual Relations 
and the Subversion of Autonomy
Commentator: Dr. Mickey Zar, Tel Aviv University
 
Chair: Konstanze von Schütz, University of Toronto
 
10:35-10:45 refreshments

10:45-11:50

Robyn Honey, Murdoch University
“Safeguarding (Relational) Autonomy, the Equitable Doctrine 
of Undue Influence Inter Vivos”
Commentator: Prof. Avihay Dorfman, Tel Aviv University
 
Chair: Haim Abraham, University of Toronto
 
11:50-12:00 refreshments

12:00-13:05

Prof. Julian Jonker, University of Pennsylvania
“Unconscionability, Vulnerability, and Paternalism”
Commentator: Prof. Menachem Mautner, Tel Aviv University
 
Chair: Konstanze von Schütz, University of Toronto
 
13:05 – 14:00 Lunch for participants

14:00-15:05

Klaas Hendrik Eller, Humboldt-University Berlin
“Agency and Social Complexity in the Value Chain Economy: 
Towards ‘Social’ Autonomy and the Institutional Turn of 
Private Law”  
Commentator: Dr. Doreen Lustig, Tel Aviv University
 
Chair: Dr. Natalie Davidson, Tel Aviv University
 
15:05-15:15 refreshments

15:15-16:20

Prof. Matthew Seligman, Yeshiva University
“Hypothetical Consent and the Law of Contract”
Commentator: Prof. Alon Harel, Hebrew University Jerusalem
 
Chair: Dr. Ohad Somech, Tel Aviv University
 
16:20-16:30 Closing Remarks

Dr. Natalie Davidson, Tel Aviv University & Konstanze von 
Schütz, University of Toronto 

All panels are free and open to the public.
 To attend, please register at

https://pljsc.wordpress.com
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DETAILED PROGRAM 

DAY 1  WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2019 

08:30-09:00 REGISTRATION & WELCOME COFFEE  
09:00-10:30 PARALLEL SESSIONS 1: 
 

ROOM SESSION TITLE CHAIR PAPERS   

307 (A) 1A PROPERTY LAW Alan D. 

Miller  

Marco Fabbri, Giuseppe Dari Mattiacci 

The Virtuous Cycle of Property 
Dean Lueck 

Property Rights and Domestication  

Priyanshu Gupta, Rajesh Bhattacharya 

Property as Problem: Rethinking 

Anticommons  

303 (B) 1B COURTS - EMPIRICAL
  

Adi 

Leibovitch 
Umberto Nizza 
Do litigants settle their case when they face 

adversarial judges? Evidence from French 

courts 

Silvia Giacomelli, Tommaso Orlando, 

Giacomo Rodano 

Civil justice reforms and the 

functioning of courts 

Claudine Desrieux, Romain Espinosa, 

Michael Visser 

Are Jury Decisions Interrelated? 

Evidence from the Labor Court of Paris  

305 (C) 1C TORTS – GENERAL I John 

Dillbary 
Omer Pelled 
The Proportional Internalization Principle 

in Torts, Contracts and Unjust Enrichment 

Ronen Avraham, Ariel Porat 

Do Insurers Decrease or Incrase Risk? 

Some Thoughts About the Conventional 

Wisdom  

Joshua Teitelbaum 
Complexity and tort deterrence 

201 (D) 1D ANTITRUST LITIGATION David  

Gilo  

Barak Yarkoni, Sharon Hannes,  

Roy Shalem 
Price-Caps: A Market-Based Approach to 

Passing-On Damage 

Philipp Kirst 
Getting Contribution Right: The 

Allocation of Liability Among Joint 

Infringers of EU Competition Law 

based on Relative Responsibility 

 

205 (E) 1E CONSUMER 
CONTRACTS  

Shay  

Lavie 
Frank Fagan 
Contractual Good Faith from the 

Perspective of Big Data 

Eyal Zamir, Ori Katz 

Substituting Invalid Contract Terms: 

Theory and Empirical Findings 

Monika Leszczynska 

An empirical analysis of free and paid 

digital transactions 

 
10:30-11:00 COFFEE BREAK  
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11:00-12:30 PARALLEL SESSIONS 2: 
 

ROOM SESSION TITLE CHAIR PAPERS   

307 (A) 2A INTERNATIONAL 
ENFORCEMENT I 

Frank Fagan 

 
Yann Lecorps 
International Criminal Court Deterrence 

and Optimal Enforcement of 

International Criminal Law 

Ido Baum, Dov Solomon 

When Should you Abstain? A Call for a 

Global Rule of Insider Trading 

 

303 (B) 2B NUDGES AND 
BEHAVIORAL ETHICS 

Florian 

Baumann 

Yuval Feldman, Yotam Kaplan 

Big Data and Bounded Ethicality 
Avishalom Tor 
Nudges That Should Fail? 

 

Adi Libson, Yuval Feldman 

Corporate Governance Meets Behavioral 

Ethics: A New View of the Cathedral 

305 (C) 2C TORTS – LIABILITY 
SHARING 

Joshua 

Teitelbaum 

 

Yuval Procaccia, Ehud Guttel, Eyal 

Winter 

Shared Liability and Excessive Care 

Maxime Charreire, Andreea Cosnita-

Langlais, Florian Baumann 

Market collusion with joint harm and 

liability sharing 

John Dillbary 
Multiple Causes, Stacked Inferences and 

Hidden Contracts 

201 (D) 2D COMPETITION AND THE 
DIGITAL ERA 

Bertin 

Martens 

 

 

 Wolfgang Kerber 
Updating Competition Policy for the 

Digital Economy? Conclusions from 

Three Recent Reports 

 Miriam Buiten 
Reconfiguring Exploitative Abuses for 

Digital Markets 

Michal Gal 
 3D Competition: Ensuring Competition 

and Innovation in 3D Printing 

 

12:30-13:15 LUNCH 
13:15-14:00 KEYNOTE SPEECH – NIRA LIBERMAN, TEL-AVIV UNIVERSITY, DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY  

- THE MALKA BRENDER HALL OF JUSTICE (035) 
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14:00-15:30 PARALLEL SESSIONS 3: 
 

ROOM SESSION TITLE CHAIR PAPERS   

307 (A) 3A CRIME - THEORY I Margherita 

Saraceno 
Murat Mungan  
Positive Sanctions versus Imprisonmen t 

Avraham Tabbach  

Optimal Gradation: on the option value of 

non uniform sanctions  

Rosa Ferrer  
Optimal good-behavior incentives in 

prison when accounting for recidivism  

303 (B) 3B EVIDENCE AND 
DECISION-MAKING 

Omer  

Pelled 

 

Matthew Kovach, Alan D. Miller 

Sincerity and the Doctrinal Paradox  
Peter Lewisch 
Beyond preponderance of evidence 

Tim Friehe, Yannick Gabuthy, Mehdi 

Ayouni 

Discovery and Settlement When 

Misrepresentation of Evidence is 

Possible 

305 (C) 3C BANKING AND 
COMPETITION 
REGULATION 

Giacomo 

Roma  

Georg Ringe, Jatine Patel 

The Dark Side of Bank Resolution: 

Counterparty Risk through Bail-in 

Eryk Walczak, Zahid Amadxarif, James 

Brookes, Nicola Garbarino, Rajan Patel 

Textual complexity in bank regulation 

Francisco Marcos 

Competition Authorities as inimicus 

curiae? Friends or enemies of courts in 

private antitrust claims 

201 (D) 3D COLLUSION Frederic 

Schneider 
 

Karine Brisset, Francois Cochard, Eve-

Angeline Lambert 

How to Fight Multimarket Cartels: An 

Experimental Comparison between the 

American and the European Leniency 

Programs 

Alexander Rasch 
Private Information, Price 

Discrimination, and Collusion 

Giacomo Valletta, Pierpaolo Parrotta, 

Annabelle Jochem 

The impact of the 2002 reform of the 

EU leniency program on cartel 

outcomes 

 

15:30-16:00 COFFEE BREAK 
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16:00-17:30 PARALLEL SESSIONS 4: 

 
ROOM SESSION TITLE CHAIR PAPERS   

307 (A) 4A REGULATING NEW 
TECHNOLOGIES 

Neil  

Gandal 

Idoia Elizalde Salazar, Adrián Segura 

Moreiras 
Bilateral Car Accidents in the Age of 

Robots 

Omer Pelled, Ronen Avraham, Joachim 

Meyer 
Allocation Of Liability Between Internet 

Service Providers And End-Users – A 

Theoretical Perspective 

Hadar Jabotinsky, Nissim Cohen 

Nudge as a Preferable Way of 

Regulating New Technologies 

303 (B) 4B TORTS - GENERAL II
  

Tim Friehe Yotam Kaplan, Maytal Gilboa 

Loser Takes All: Multiple Claimants & 

Probabilistic Restitution 

Ohad Somech 
Personalizing Fault: Non-Legal 

Sanctions, Character, and Legal Liability 

in the Economic Analysis of Private Law 

 

305 (C) 4C GENERAL 
EXPERIMENTAL I 

Ronen 

Avraham 
Benjamin Minhao Chen 
The Expressiveness of Regulatory Trade-

Offs 

Stephan Tontrup, Christopher Jon 

Sprigman 
Bias-Self-Management and the Role of 

Autonomy in Motivating Contract 

Performance 

Gabriel Gertsch, Stefan Bechtold, 

Martin Schonger 
Intrinsic Adherence to Law: Physical 

versus Intellectual Property 

201 (D) 4D MARKET 
MONOPOLIZATION 

Philipp 

Kirst 
Ittai Paldor 
Substantial Foreclosure as a Competitive 

Safeguard  

Sencer Ecer, Rodrigo Montes, David 

Weiskopf 
On the Application of Nash Bargaining in 

Reverse Payment Cases in the 

Pharmaceutical Industry 

 Garry A. Gabison 
The Law and Economics of Unbundling  

 

17:30-17:45 BREAK 

 

17:45-18:30 KEYNOTE SPEECH – OFER GROSSKOPF, ISRAELI SUPREME COURT  
- THE MALKA BRENDER HALL OF JUSTICE (035) 
 

18:30-19:15 COCKTAIL RECEPTION 
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DAY 2  THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2019 

09:00-10:30 PARALLEL SESSIONS 5: 
 

ROOM SESSION TITLE CHAIR PAPERS   

307 (A) 5A IP - PATENTS AND 
INNOVATION 

Miriam 

Buiten 

Neil Gandal, Michal Shur-Ofry, Michael 

Crystal, Royee Shilony 

Out of Sight: Patents that Have Never 

Been Cited 

Carlo Capuano, Iacopo Grassi 

Imperfect patent protection and licensing 

 

Raphael Zingg 
Foundational Patents in Artificial 

Intelligence 

 

303 (B) 5B PREFERENCES AND 
WELFARE 

Ohad 

Somech 
Fabrizio Esposito 
Inefficient Price Personalization 

Fabrizio Esposito, Giovanni Tuzet 

Economic Consequences for Lawyers: 

Beyond the Jurisprudential Preface  

Peter Cserne 
The Uneasy Case for Parsimony in (law 

and) Economics 

305 (C) 5C TAXATION Avraham 

Tabbach  

Dominik J. Gajewski, Kamil Jonski 

Interpreting the Tax Law over the 

Business Cycle – Evidence from Polish 

Supreme Administrative Court 

Pietro Battiston, Simona Gamba, 

Alessandro Santoro 

Using Machine Learning to Predict Tax 

Behaviour  

Harald Jansen, Philipp Saar 

The Evolution of German Business Tax 

law – Do tax litigations contribute to a 

better tax system? 

201 (D) 5D CORPORATE LAW Robin 

Christmann 
Ron Harris 
The Greatest Single Organizational 

Innovation Ever? Economic Growth 

without Limited Liability 

Asaf Eckstein 
The Virtue of Common Ownership in an 

Era of Corporate Compliance 

Zohar Goshen, Assaf Hamdani 

Corporate Control and the Limits of 

Judicial Review 

 
10:30-11:00 COFFEE BREAK 
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11:00-12:30 PARALLEL SESSIONS 6: 
 

ROOM SESSION TITLE CHAIR PAPERS   

307 (A) 6A COMPETITION AND THE 
DIGITAL ERA II 

Michal  

Gal 

Daniel Möller, Wolfgang Kerber 

Access to Data in Connected Cars and 

the Recent Reform of the Motor Vehicle 

Type Approval Regulation 

Bertin Martens 
Access to digital car data and 

competition in aftermarket maintenance 

services 

Neil Gandal 
The Economics of Cryptocurrency Pump 

and Dump Schemes 

303 (B) 6B SOCIAL NORMS AND 
INTERACTIONS 

Timo 

Goeschl 

Omer Kimhi, Tamar Harel Ben-Shahar 
Higher Educatoin: Too Much of a 

(Potentially) Good Thing? 

Chiara Natalie Focacci, Pak Hung Lam 
“Should I Stay or Should I Go?”: Seeking 

a Social Identity in the Labour Market 

  

305 (C) 6C LITIGATION AND 
COURTS I 

Sophie 

Bienenstock 

Winand Emons, Claude Fluet 

Adversarial Versus Inquisitorial 

Testimony  

Gabriel Doménech-Pascual, Marta 

Martínez-Matute, Juan S. Mora-

Sanguinetti 

Do Fee-shifting Rules Affect Plaintiff Win 

Rates? A Theoretical and Empirical 

Analysis 

Christian Helmers, Yassine Lefouili, 

Brian Love, Luke McDonagh 

The Effect of Fee Shifting on Litigation: 

Evidence from a Court Reform in the UK 

 

201 (D) 6D SECURITIES 
REGULATION 

Moran  

Ofir 

Gunther Capelle-Blancard, Emna 

Khemakhem 

Capital Gains Tax and Market Quality: 

Evidence from The Korean Derivatives 

Market 

Konrad Borowicz 
Contracts as Regulation: The ISDA 

Master Agreement 

Marta Allegra Ronchetti 
What if I knew you did it? An Analysis of 

Preliminary Ratings’ Disclosure under 

Competition 

 
12:30-13:00 EALE GENERAL ASSEMBLY - THE MALKA BRENDER HALL OF JUSTICE (035) 
 
13:00-14:00 LUNCH 

 
14:00-14:45 KEYNOTE SPEECH – SERGIU HART, THE FEDERMANN CENTER FOR THE STUDY OF RATIONALITY, HEBREW UNIVERSITY 

- THE MALKA BRENDER HALL OF JUSTICE (035) 
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14:45-16:15 PARALLEL SESSIONS 7: 
 

ROOM SESSION TITLE CHAIR PAPERS   

307 (A) 7A EMPIRICAL - GENERAL Marco 

Fabbri 

Giacomo Roma, Sauro Mocetti, Lucia 

Rizzica 

Regulated occupations in Italy: Extent 

and labor market effects 

Donatella Porrini, Pier Paolo Miglietta, 

Giulio Fusco, Pierluigi Toma 

How to test charity hazard in agricultural 

insurance systems? Evidence from Italy 

 

303 (B) 7B BEHAVIORAL LAW & 
ECONOMICS I 

Eyal  

Zamir  

Timo Goeschl, Johannes Diederich, 

Israel Waichman 

Endogenous vs. Exogenous Nudging in 

Social Dilemmas: An Online Experiment 

Elena Kantorowicz-Reznichenko, 

Jaroslaw Kantorowicz 

To Follow Or Not To Follow The Herd? 

Transparency and Social Norm Nudges  

Adi Leibovitch, Alexander Stremitzer, 

Mila Versteeg 

Aspirational Rules 

305 (C) 7C CRIME – THEORY II 
 

Murat 

Mungan  

 

Margherita Saraceno, Lucia Dalla 

Pellegrina, Giorgio Di Maio, Donato 

Masciandaro 

Too many suspicious transaction reports? 

Zvika Neeman, Penelope Hernandez 

How bayesian persuasion can help 

reduce illegal parking 

Xiaoyu Wang 

Managing toxicity with assortative 

matching in online games 

201 (D) 7D CORPORATE 
GOVERNANCE I 

Ehud  

Kamar 

Mark J. Roe, Roy Shapira 

The Persuasive Power of the Corporate 

Short-Termism Narrative 

Moran Ofir, Uriel Procaccia, Tomer 

Felach 

Piercing the Corporate Veil  

Robin Christmann, Mark Broere 

Takeovers, Shareholder Litigation, and 

the Freeriding Problem  

 

16:15-16:45 COFFEE BREAK  
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16:45-18:15 PARALLEL SESSIONS 8: 
 

ROOM SESSION TITLE CHAIR PAPERS   

307 (A) 8A CLASS ACTIONS AND 
CONSUMER 
ENFORCEMENT 

Roy  

Shapira 

Barak Yarkoni, Sharon Hannes, Roy 

Shalem 

Price Cap Compensation in Consumer 

Class Actions 

Moran Ofir, Alon Klement 

Auctioning Class Action Representation 

Roy Shapira, Yonathan Arbel 

Theory of the Nudnik: The Future of 

Consumer Activism and what can we do 

to Stop it 

303 (B) 8B POLITICIANS Josef 

Montag 

Michela Cella, Elena Manzoni 

Gender bias and women political 

performance  

Benjamin Monnery 
Legislators As Managers : Evidence from 

Parliamentary Staff in France 

 

305 (C) 8C CRIME - EMPIRICAL Romain 

Espinosa 

 

Libor Dusek, Christian Traxler 

Swiftness of Punishment  

Joseph Sabia, Gokhan Kumpas 

More sport, less crime  
Hatsuru Morita  

Does Restriction on Sexual Expression 

Deter Sexual Offenses?: Evidence of a 

Long-term Effect 

201 (D) 8D CORPORATE 
GOVERNANCE II 

Giacomo 

Valletta 

Ehud Kamar, Jesse M. Fried 

Alibaba and the Rise of Law‐Proof 

Insiders  

Alessio Pacces, Claire Hill 

The Neglected Role of Justification under 

Uncertainty in Corporate Governance 

and Finance 

Sharon Hannes 
Does Law Matter? Private Benefits of the 

Controlling Shareholder Following Legal 

Reform 

205 (E) 8E INTERNATIONAL 
ENFORCEMENT II 

Fabrizio 

Esposito 

 

Octavia Cerchez 
Law and economics of the Euro-

Mediterranean Partnership 

Francesco Manta, Donatella Porrini 

Fishery and offshore drills 
Noam Noked 
From Tax Competition to Subsidy 

Competition  

 

19:00-22:00 CONFERENCE DINNER - HAPINA HAYERUKA, ROKACH BLVD 80, TEL AVIV 
KEYNOTE SPEECH – FRANCESCO PARISI, UNIVERSITY OF MINNESOTA 

  

https://www.google.com/maps/place/Hapina+Hayeruka/@32.1004354,34.8015086,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x12b58a54c40e2f3!8m2!3d32.1004354!4d34.8015086
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DAY 3  FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2019 

9.00-10.30 PARALLEL SESSIONS 9: 
 

ROOM SESSION TITLE CHAIR PAPERS   

307 (A) 9A CONSTITUTIONS Noah 

Smith-

Drelich 

Christian Bjørnskov, Andrea Sáenz de 

Viteri Vázquez 

Constitutional Power Concentration and 

Corruption: Evidence from Latin America 

and the Caribbean 

Christian Bjørnskov, Stefan Voigt 

Terrorism and Emergency Constitutions 

in the Muslim World 

Jerg Gutmann, Stefan Voigt 

Traditional law in times of the nation 

state: Why is it so prevalent? 

303 (B) 9B CORRUPTION Yann 

Lecorps 
Stavriana Hadjigavriel, Maria Gutierrez 

Urtiaga, Susana Gago-Rodríguez 

What Is the Effect of Corruption on the 

Accounting Practice? 

Dominic Spengler 

Corruption and corruptability 

  

305 (C) 9C DISCRIMINATION – 
EMPIRICAL 

Tali Regev Josef Montag, Stepan Mikula 

Does homeownership hinder labor 

market activity? Evidence from housing 

privatization and restitution 

Tamar Kricheli Katz, Tali Regev 

The Effect of Language on Performance: 

Do Gendered Languages Fail Women in 

Math?  

Tamar Kricheli Katz, Tali Regev, Shay 

Lavie, Haggai Porat, Ronen Avraham 

Those Who Tan and Those Who Don’t: A 

Natural Experiment on Race 

Discrimination 

201 (D) 9D BANKRUPTCY AND 
INVESTOR PROTECTION 

Assaf 

Hamdani 
Anthony Casey 
A New Bargaining Theory of Corporate 

Bankruptcy 

Holger Spamann 
Indirect Investor Protection  

 

Katherine Waldock  
How Do Firms Use Chapter 11? A 

Taxonomy 

205 (E) 9E GENERAL 
EXPERIMENTAL II 

Benjamin 

Minhao 

Chen 

 

Romain Espinosa, Gregory DeAngelo, 

Bruno Deffains, Murat Mungan, Rustam 

Romaniuc 
General versus Specific Deterrence 

Effects of Expungement 

Frederic Schneider 
Endogenous Mergers, Mavericks and 

Tacit Collusion: Experimental Evidence  
 

Matteo Rizzolli, Marco Fabbri, 

Antonello Maruotti 
Possession is Nine-Tenths of the Law 

 

10:30-11:00 COFFEE BREAK 
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11.00-12.30 PARALLEL SESSIONS 10: 

 

ROOM SESSION TITLE CHAIR PAPERS   

307 (A) 10A HUMAN RIGHTS Christian 

Bjørnskov 

Niclas Berggren, Jerg Gutmann 

Securing personal freedom through 

institutions - the role of democracy and 

judicial independence 

Noah Smith-Drelich 
Optimizing Unconstitutionality 

Anna Lewczuk 
Spatial and a-spatial determinants of de 

facto civil rights protection in post-

socialist countries 

303 (B) 10B BEHAVIORAL LAW & 
ECONOMICS II 

Talia Fisher Sergio Mittlaender 
Retaliation, Torts, and Liability for 

Accidents 

Roee Sarel, Eberhard Feess, Shmuel I. 

Becher 

The impact of the endowment effect on 

the law and economics of product return 

regulations  

Florian Baumann, Tim Friehe, Pascal 

Langenbach 

Fines versus Liability: Experimental 

Evidence on Care Incentives 

305 (C) 10C LITIGATION AND 
COURTS II 

Alon 

Klement 

Konstantinos Ioannidis, Theo 

Offerman, Randolph Sloof 

Deception detection and perjury penalty 

 

Sophie Bienenstock, Maxime Charreire 

Allocating Litigation Costs in the 

Presence of an Endogeneous Damage   

Giacomo Rodano, Guzman Gonzalez-

Torres 

Court efficiency and aggregate 

productivity: the credit channel 

201 (D) 10D SHAREHOLDER 
ACTIVISM 

Omri Yadlin Axel Kind, Marco Poltera, Johannes 

Zaia 
The Value of Say on Pay 

Dov Solomon 
The Importance of Inferior Voting Rights 

at Dual-Class Firms 

 

Suren Gomtsian 
Shareholder Engagement by Institutional 

Shareholders 

 

205 (E) 10E CONTRACTS -- GENERAL Yuval 

Procaccia 
Stefanie Jung 
The economic analysis of lies in business-

to-business contract negotiations 

Eyal Zamir, Ori Katz 
Do People Like Mandatory Rules? The 

Impact of Framing and Phrasing  

Georg von Wangenheim, Leo Reutter 
Subsidizing landlords to increase tenants’ 

rents and utility? 

 

12:30-13:00 LUNCH BOX 



מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

סדרת מפגשים

אסכולות
ישראל

הדוברת: ד״ר אילנה דיין 

הנושא:

 גשר צר מאוד – דיני לשון הרע 
בין חיי המשפט לחיי העיתונאי

 השופט עופר גרוסקופף יציג את הדוברת

מפגש עשרים וארבעה
יום ראשון, 7.10.2018

בשעה 18:00
המפגש יתקיים בחדר 307 ע״ש סוניה ואדוארד 

קוסוי, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

הזמנה זו מהווה אישור כניסה לחנייה. מס׳ אירוע: 1132004 | הכניסה דרך שער רמנסיאנו )4( ושער )14(



מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב

סדרת מפגשים

אסכולות
ישראל

הדובר: פרופ׳ איסי רוזן-צבי

הנושא:

הפרטת השפיטה
 השופטת רותי רונן תציג את הדובר

מפגש עשרים וחמישה
יום שני, 12.11.2018

בשעה 18:00
חדר כנסים ע״ש סוניה ואדוארד קוסוי )307(, 

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

���� | הכניסה דרך שער רמנסיאנו )4( ושער )14( הזמנה זו מהווה אישור כניסה לחנייה. מס׳ אירוע: 



מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב

סדרת מפגשים

אסכולות
ישראל

הדוברת: פרופ׳ שרון רבין–מרגליות

הנושא:

שלושה דורות של אפליה תעסוקתית: הישגים ומגבלות 
של המאבק לקידום שוויון תעסוקתי

 השופט עופר גרוסקופף יציג את הדוברת

מפגש עשרים ושישה
יום שני, 24.12.2018

בשעה 18:00
חדר כנסים ע״ש סוניה ואדוארד קוסוי )307(, 

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן



מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב

סדרת מפגשים

אסכולות
ישראל

הדובר: פרופ׳ מנחם מאוטנר

הנושא:

ליברליזם, דת, לאומיות:
ליברליזם בשדה המשמעות

 השופטת רות רונן תציג את הדובר

מפגש עשרים ושבעה
יום שלישי, 15.1.2019

בשעה 18:00
חדר כנסים ע״ש סוניה ואדוארד קוסוי )307(, 

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן



מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב

סדרת מפגשים

אסכולות
ישראל

הדובר: פרופ׳ אורן בר-גיל

הנושא:

חוזים צרכניים
 השופט עופר גרוסקופף יציג את הדובר

מפגש עשרים ושמונה
יום ראשון, 17.2.2019

בשעה 18:00
חדר כנסים ע״ש סוניה ואדוארד קוסוי )307(, 

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן



מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב

סדרת מפגשים

אסכולות
ישראל

הדוברת: פרופ׳ יופי תירוש

הנושא:

הדרת נשים
 השופטת סיגל דוידוב מוטולה תציג את הדוברת

מפגש עשרים ותשעה
יום חמישי, 14.3.2019

בשעה 18:00
חדר כנסים ע״ש סוניה ואדוארד קוסוי )307(, 

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב



מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב

סדרת מפגשים

אסכולות
ישראל

הדובר: פרופ׳ שי לביא

הנושא:

ההתייחסות בגרמניה לברית מילה 
יהודית ומוסלמית

 השופט עופר גרוסקופף יציג את הדובר

מפגש שלושים
יום שני, 15.4.2019

בשעה 18:00
חדר כנסים ע״ש סוניה ואדוארד קוסוי )307(, 

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב



מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב

סדרת מפגשים

אסכולות
ישראל

הדובר: פרופ׳ יורם מרגליות

הנושא:

מיסוי הורים
)הצעה למיסוי על פי הכנסה לנפש והשלכות על משק הבית החרדי(

 השופט עופר גרוסקופף יציג את הדובר

מפגש שלושים ואחד
יום רביעי, 15.5.2019

בשעה 18:00
חדר כנסים ע״ש סוניה ואדוארד קוסוי )307(, 

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב



מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב

סדרת מפגשים

אסכולות
ישראל

הדובר: הנשיא בדימוס, פרופ׳ אהרן ברק

הנושא:

תפקיד השופט בחברה דמוקרטית
 השופטת רותי רונן תציג את הדובר

מפגש שלושים ושלושה
יום שני, 15.7.2019

בשעה 18:00
חדר כנסים ע״ש סוניה ואדוארד קוסוי )307(, 

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב
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