
 
 
 

 
  ב"עעל ע"ש צגלה לשנת הלימודים תש-דו"ח פעילות מרכז

 
   

I .ב"עפעילויות שהתקיימו בשנת הלימודים תש 
 

 TIL –כנסים בינלאומיים העתידים להתפרסם בכתב העת של המרכז  .א
 
  Reaching International Cooperation on Climate Change Mitigation  כנס  1א.

ות )ת"א(, פרופ' ינון רודיך )מכון ויצמן(, פרופ' דיויד וויסבך )שיקגו( פרופ' יורם מרגלי ים:מארגנ
  1111בדצמבר,  11-12ים: תאריכ

 . 1112ינואר    TIL Vol. 14.1 --צפוי להתפרסם ב
 ( 1)תוכנית בנספח 

  International Courts And the Quest for Legitimacyכנס   1א.

 .1111 יוני, ,2-4 תאריכים: , )ירושלים( שני יובל פרופ' )ת"א( בנבנישתי אייל פרופ' נים:מארג

 . 1112יולי   TIL Vol. 14.2 --צפוי להתפרסם ב
 (1)תוכנית בנספח 

 

 אחריםכנסים וסדנאות בינלאומיים  .ב
 

 : בנושא אוניברסיטת ויסקונסין פרופ' מארק גלנטרהרצאה של  1ב.

Law in India - History, Constitution, and Society עם החוג למזרח אסיה( ת"פ)ש 
 .1111בדצמבר,  12תאריך: 

 (2)תוכנית בנספח 
 

אוניברסיטת סיינה  ,המשותפת לאוניברסיטת תל אביב במשפט וכלכלה הסדנבשתתפות ה 1ב.
 .טת טורונטוואוניברסי

 .1111ביוני,  12-12תאריכים: 
 (4)תוכנית בנספח 

 
 התחום - ומה שביניהם עדים ומומחיות פטיםמומחיות שו" בנושא פורום שופטים ואקדמיה . 3ב.

  )בשיתוף עם מכון טאובנשלג( ."כמשל הכלכלי
  .1111, ינוארב 12תאריך: 

 (2)תוכנית בנספח 
 

)בשיתוף עם מכון . "שהיעל הבניית שיקול הדעת בענ" בנושא פורום שופטים ואקדמיה . 4ב.
 טאובנשלג(

 .1111, במאי 12תאריך:            
 (2)תוכנית בנספח            

 
 .לסביים ותיאוריה קווירית-ים הומובכנס השנתי ללימודתמיכה  .2ב.

  .1111במאי,  11-11תאריכים: 
 (7)תוכנית בנספח 

 
קולו הזך של הפיקולו: בית המשפט העליון, ": ד"ר דודי זכריה  רב עיון לרגל צאת ספרו שלע. 2ב.

 "דיאלוג ומאבק בטרור
 .1111באפריל,  12תאריך: 
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  (2)תוכנית בנספח 
 

  
 The Sovereign Economy: Three Hundred Years of Capitalism. כנס 7ב.

 רועי קריטנר ומיכאל זכים  :מארגנים
 . 1111ביוני,  11-11תאריכים: 

 (9)תוכנית בנספח 

 
במסגרת ביקורה של השופטת , שופטת ביה"מ העליון בארה"ב. פרופ' אלנה קגןאירוח של  . 2ב.

 ימו שני אירועים: התקי
 

. נושא מפגש של מרכז מיתר לתלמידי מחקר מכל הארץ עם השופטת בהנחיית ישי בלנק – 1.7.1111
 Legal Education: A Look from the Deanship, the Administration and" המפגש: 

the Bench" 
 (11)תוכנית בנספח 

  
ם של הפקולטה, חברי סגל ואורחים נוספים אירוע חגיגי בהשתתפות חברי חבר הנאמני – 1.7.1111

 בהנחיית פרופ' נילי כהן.  "Justice through Academia and Governance"בנושא 
 (11)תוכנית בנספח 

 
 

 "משפט עברי ודיני נזיקין": צובה השלישי למשפט עבריפות במימון כנס . השתת9ב.
 . 1111ביולי,  12-17 תאריכים:

 (11)תוכנית בנספח 
 

  USC Gould School of Law  -מ מאוניברסיטת פרופ' אליסון רנטלןאירוח  .9ב.
 . 1111במאי,  12תאריך: 

 
 

      Theoretical Inquiries in Lawכתב העת   .ג
 :של כתב העת, בנושא  12.1יצאה לאור חוברת  1111בחודש ינואר 

"Rights and Obligations in the Contemporary Family: Retheorizing Individualism, Families  

and the State"   
 :של כתב העת בנושא  12.1יצאה לאור חוברת  1111בחודש יולי  

 " Back to the State? Government Investment in Corporations and Reregulation"   
 

  ת:תוכן עניינים מפורט של החוברות שיצאו ניתן למצוא באתר של כתב העת בכתוב

http://www.degruyter.com 
 
 תמיכה כספית ו/או אדמיניסטרטיבית בקליניקות, סדנאות ומחקרים של סגל הפקולטה .ד

 . , כמדי שנה, בפעילות הקליניקות וכן במחקרים של חברי סגלתמךהמרכז 
         

 מלגות לתלמידים ולחוקרים צעירים .ה
 :מלגות מסוגים שונים "בבתשעק המרכז גם כמדי שנה, חיל

 
 
 
    

  מלגות ע"ש אלגה צגלה ז"ל לתלמידי תואר שלישי ושני: 1 .ה

http://www.degruyter.com/
http://www.degruyter.com/
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 רבקה ברוט
 יעל ברוידא

 שרון בסן
 

 מלגות חילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות בחו"ל:  1.ה
 
 

 אוניברסיטה שם  

 UCLA עמית אדלמן 1

 בוסטון רועי בן סימון 2

 בוסריוס רהםליטל אב 3

 ברוקלין בן עופר 4

 טורונטו איילת רוזנדורן 5

 טמפל טל צרפתי 6

 טמפל קורין אבנרי 7

 לוצרן שירי זלוציבר 8

 לוצרן חן לוסטיג 9

 סיינס פו גיא שניר 10

 פלורידה ספיר הרפז 11

 פלורידה תום אביטל 12

 פלורידה שחר אפשטיין 13

 פלורידה ניטה בן אוליאל 14

 קורנל מיכל בלאו 15

 קורנל שיר לכיש 16

 קרדוזו רפי רזניק 17

 קרדוזו נטלי ורד 18

 קרדוזו הילה מדינה 19

 מונאש זיו פז 20

 מונאש דר גוטליב 21

 מונאש אילון בלום 22

 מונאש ניב יער 23

 מונאש דפנה בראל 24

 
 

 :תכנית לעמיתי מחקר מחו"ל 2ה.
 :מחקרתי עמיארבעה במכון  והשנה שה      

Dr. María Trinidad Chiabrera  ) Argentina) 

Mrs. Ayelet Oz (Israel)          

Dr. Doreen Lustig (Israel)   
Dr. Arpan Banerjee (India) 

 
 
 גרמניה  ,פרנקפורט – nternational Summer UniversityI 4.ה

 ניה. עבור נסיעה לגרמ טל-לסטודנט אלירן דרוקמןמלגה הוענקה        
 עמית צגלה  5.ה
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 שנת תשע"ב עמיתת צגלה היתה ד"ר הילה שמירב      
 

 למכוני מקס פלנק  תלמידיםמשלחת  2ה.
 דודי פרחיה  ועו"דמלווים: פרופ' אלימלך ווסטרייך 

 סטודנטים: 

 מוטי כץ 

 חן ישראל 

 ענבר קידר 

 יואל פוקס 

 עדן לנג 

 אולג אומלי

 נוי טשרכי

 עידן אביב

 בינבול לליצ

 נטלי  לורברבוים
 

 
 פרסי צגלה למאמרים מצטיינים  .ו

 בה נערכת תחרות פרסי צגלה למאמרים מצטיינים.  השישיתזו השנה 
 

מהפקולטה  אביחי דורפמןד"ר השנה ללמאמרים מצטיינים של חברי סגל צעירים הוענק צגלה פרס  .1.ו
 .זהירות! חובה""ו על מאמר למשפטים, תל אביב,

 
מר ו של ה למאמר המצטיין של סטודנטים למשפטים באוניברסיטת תל אביב הוענק למאמרפרס צגל .1.ו

 ושוחד"  מופרז בכירים שכר ,אפליה בין הוצאות שכר:  "ניכוי, על מאמרו "ברק אתירם
 

 (12תוכנית בנספח )
 קרן לעידוד פעילות בינלאומית של חברי הסגל הצעיר .ז

  ידי מחקר בכנסים תחרותיים בחו"ל.ן תלמגם השנה תמך המרכז בהשתתפות חברי סגל וכ
 ים:מענק והשנה הוענק

 לתומר שדמי, דוקטורנטית עבור נסיעה לבית ספר קיץ בונציה.
 לאבינעם כהן עבור נסיעה לכנס בינלאומי במילנו. 

 .לכנס השנתי של האגודה האמריקאית למשפט וכלכלהלשי לביא עבור נסיעה 
 

         הרצאה שנתית בתיאוריה של המשפט .ח
 תה המרצה הי .2152במרץ  51-בבתיאוריה של המשפט התקיימה  החמישיתהרצאת צגלה השנתית 

 ארה"ב. ייל, מאוניברסיטת  הת'ר גרקןפרופ' 
   Toward a New Theory of Minority Empowerment נושא ההרצאה:

 

. ומצם של מוזמניםפתוח לקהל מצ שהיה קולוקיוםמה פרופ' גרקן קיי ביום שלאחר ההרצאה השנתית

 Exit, Voice, and Disloyalty: הקולוקוויוםנושא 

 ( 12-ו 14ים תוכנית בנספח)
 

 


