
 

 

 דו"ח פעילות המרכז לשנת תשע"ז
 

  Theoretical Inquiries in Lawכנסים בינלאומיים העתידים להתפרסם בכתב העת  .1

 Fifty Years of Class Actions – A Global Perspective .א
  2017 ,בינואר 4-5כים: תארי

 Samuel Issacharoff, Alon Klement, Shay Lavie  מארגנים:

  (1)תוכנית בנספח 
 

   :The Tragedy of the Commons at 50  .ב

Context, Precedents, and Afterlife 
  2017ביוני,  28-30כים: תארי

 David Schorr, Carol Rose מארגנים:

  (2)תוכנית בנספח 

  

 כנסים וסדנאות  .2
 

 Law In A Changing Society :חוקרים צעיריםבכנס תמיכה  .א
 2016נובמבר, ב 21-22: כיםתארי

 אורה בלום, אביגיל פאוסט : מארגנות
 (3)תוכנית בנספח 

 

 סדרת מפגשים לשופטים ואנשי אקדמיה - אסכולות ישראלבתמיכה  .ב
  .: פרופ' צילי דגן, הפקולטה למשפטים, בר אילן2016בנובמבר,  17 -5מפגש 
  .: פרופ' שרון חנס, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב2016בדצמבר,  15 -6מפגש 
 לטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.: פרופ' ישי בלנק, הפקו2017בינואר,  15 -7מפגש 
: פרופ' מיכאיל קרייני, דקאן הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה 2017בפברואר,  19 -8מפגש 

 העברית בירושלים.
 : פרופ' שחר ליפשיץ, דקאן הפקולטה למשפטים, בר אילן.2017במרץ,  13 -9מפגש 

 האקדמית המכללה ,למשפטים הספר בית ראש: פרופ' ניר קידר, 2017במאי,  15 -10מפגש 
 .ספיר

 .חיפה אוניברסיטת ,למשפטים הפקולטה ןאדקאייל, -: פרופ' אורן גזל2017ביוני,  41 -11מפגש 
 כץ, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב.-: ד"ר תמר קריכלי2017ביולי,  16 -12מפגש 
הפקולטה למשפטים והמכון ללימודי , זלצברגר-פניה עוז' פרופ: 2017בספטמבר,  13 -13מפגש 

 .גרמניה ואירופה באוניברסיטת חיפה
 (4המפגשים בנספח  תכניות)
 

 Recognizing Legal Capacity of People with Disabilities – Lessons הרצאה בנושא: .ג

from India   

Prof. Amita Dhanda, NALSAR University of Law, Hyderabad, India  
 , המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות(בזכות)בשיתוף 
 2016בנובמבר,  22תאריך: 

 (5)תוכנית בנספח 
 



 

 

 Professor Alan M. Dershowitz, Harvard Law School - הרצאת צגלה שנתית .ד
 )בשיתוף מכון טאובנשלג למשפט פלילי( 

 2016בדצמבר,  13תאריך: 
 (6)תוכנית בנספח 

 

 השתלמות כלכלית לשופטים .ה
 2016בדצמבר,  20ך: תארי

 (7)תוכנית בנספח 
 

 Rethinking Care Responsibilities: Using Market Mechanisms to Promoteנס כ .ו

Gender Equality 
 2017ינואר,  8-9 תאריך:

 מארגנות: הילה שמיר וצילי דגן 
  ומשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל  בשיתוף אוניברסיטת בר אילן

 (8)תוכנית בנספח 
 

  בכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וכלכלהתמיכה  .ז
 2017במרץ,  13תאריך: 

 מארגן: רונן אברהם 
 (9)תוכנית בנספח  

 

 כנס גבריות במשפט .ח
 במאי  7תאריך: 

 מארגנת: דפנה הקר 
  משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות'שיתוף מרכז מינרבה וב

 (10 )תוכנית בנספח
 

 Professor Catherine MacKinnon, The University of Michigan Law Schoolהרצאת  .ט

 Butterfly Politics :לרגל צאת ספרה

 2017במאי,  26 :תאריך
 (11)תוכנית בנספח 

 

 Judicial Review – Law and Politics : כנס .י

Marking the publication of Prof. Daniel Friedmann's recent book 

 2017ביוני,  4-5תאריכים:
 מארגן: שרון חנס

 (12)תוכנית בנספח 
 

 שנים להקמת הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת תל אביב  25באירוע לציון תמיכה  .יא
 2017ביוני,  13תאריך: 

 (13)תוכנית בנספח 

 



 

 

  סקס אחר תמיכה בכנס .יב
 2016ביוני,  14תאריך: 

 מארגן: אייל גרוס  
 (14)תוכנית בנספח  

 
 אקדמיה-במפגשי שופטיםתמיכה  .יג

 תאריכים: 
 : "הדיון הפלילי: אפקטיביות, יעילות, זכויות דיוניות וזכויות אדם"2016בדצמבר,  4 -1מפגש 

 של הדיוניות והזכויות ,האמת בירור, יעילות: אזרחית פרוצדורה "  :2017בינואר,  22 -2מפגש 
 "הצדדים

עקרונות לעומת כללים: דין מהותי, פרוצדורה, מנהל שיפוטי : "2017במרץ,  19 -3מפגש 
 "ותרבות משפטית

 ידי מי? שופטים, מושבעים והרכבים אחרים" -: "שפיטה על2017במאי,  21 -4מפגש  
 (15בנספח  המפגשים תכניות)
 

 הסמינר המחלקתי תמיכה באורחי  .יד
 (2016עופר אלדר, אוניברסיטת דיוק )דצמבר סור פרופ
 (2017בריאן לייטר, אוניברסיטת שיקגו )מרץ  סורפרופ

 

 נס צובה למשפט עברי כ .טו
 2017בספטמבר,  25-27תאריך:

 )בשיתוף אוניברסיטת בר אילן והאוניברסיטה העברית, ירושלים( 
 מארגנים: שי ווזנר, בני פורת, חיים שפירא 
 (16)תוכנית בנספח  

 
 
 

 Theoretical Inquiries in Lawכתב העת   .3
 

   :של כתב העת  18.1יצאה לאור חוברת  2017בחודש ינואר 
"Law, Economy, and Inequality" 
 

  :של כתב העת  18.2יצאה לאור חוברת  2017בחודש יולי 

 "Sovereignty and Property" 
 
 

 :הפקולטה סגל של ומחקרים סדנאות, בקליניקות אדמיניסטרטיבית או/ו כספית תמיכה .4
 המרכז תמך, כמדי שנה, בפעילות הקליניקות וכן במחקרים של חברי סגל. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 מלגות לתלמידים ולחוקרים צעירים .5

 

 :מלגות ע"ש אלגה צגלה ז"ל לתלמידי תואר שלישי ושני .א
 מלגת תואר שלישי  -  בלום אורה
 מלגת תואר שלישי  -וולף לוין דורית

 
 
 

 : מלגות חילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות בחו"ל .ב

 

 מדינה אוניברסיטה שם  

1 Doron Gabbay Monash Australia 

2 Tal Eytan Sydney Australia 

3 Shira Beiski Hong Kong China 

4 Fadi Matar Charles Czech Rep. 

5 Genia Gurevich SMU Singapore 

 
 
 

 ל"מחו מחקר לעמיתי תכנית .ג

Sarah Amarante de Mendonça Cohen )ברזיל( 

Talya Ponchek )גרמניה, ישראל( 

 

 צגלה עמית .ד
 שי לביא וד"ר לינא שלאימהד"ר ו צגלה היי עמית זשנת תשע"ב

 

 השתתפות במלגת פוסט דוקטורט .ה
 )בשיתוף מכון מינרבה לזכויות אדם(

Heather McRobie Dr. 

 

 קרן לעידוד פעילות בינלאומית של חברי הסגל הצעיר .ו
 :מידי מחקר בכנסים תחרותיים בחו"לגם השנה תמך המרכז בהשתתפות חברי סגל וכן תל

 עומר פלד 
 עומר אלוני 
 ארי איתן  

 ברק ירקוני 
 ענבל בלאו 

 


