
 
 
 

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

 TIL –כנסים בינלאומיים העתידים להתפרסם בכתב העת של המרכז  .א
 
  ?Public and Private, Beyond Distinction  כנס  1א.

 ופרופ' מיטשל לסר )קורנל( רועי קרייטנר, ד"ר הילה שמיר,פרופ'  ים:מארגנ
  .1111 אוקטובר,ב 11-11ים: תאריכ

 . 1112ינואר    TIL Vol. 15.1 --צפוי להתפרסם ב
 ( 1)תוכנית בנספח 

 
 New Approaches for a Safer and Healthier Societyכנס   1א.

 )ברקלי( שוגרמן סטפן פרופ' )סטנפורד(, רבין רוברט פרופ' פורת, אריאל פרופ' נים:מארג
 .1112, מאי, 11-11 תאריכים:

 . 1112יולי   TIL Vol. 15.2 --צפוי להתפרסם ב
 (1)תוכנית בנספח 

 

 אחריםכנסים וסדנאות  .ב
 

  Recent Developments in Private Law: German and Israeli Perspectives כנס 1ב.
 מכוני מקס פלנק, גרמניה. –משותף תל אביב כנס 

 .1111, בנובמבר 12-21תאריכים: 
 (2)תוכנית בנספח 

 
)בשיתוף עם מרכז מינרבה  Housing as Human Right: Tel Aviv and Berlinתמיכה  .1ב.

 .לזכויות אדם(
 1111בדצמבר,  11תאריכים: 

 (2 תוכנית בנספח)
 

 )בשיתוף עם מכון טאובנשלג(. "הפרכתה דרכי החפות: חזקת"פורום שופטים ואקדמיה בנושא  2ב.
  .1112בינואר,  11תאריך: 

 (5)תוכנית בנספח 
 

)בשיתוף עם המרכז האקדמי למשפט חיובים, פשיטת רגל והוצאה לפועל  אכיפת כנס . 4ב.
 ולעסקים(

 .1112, במרץ 11: תאריך
 (6)תוכנית בנספח 

 
 )בשיתוף עם מכון טאובנשלג ואניברסיטת קורנל( Empirical Legal Studiesתמיכה בכנס  . 5ב.

 .1112במאי,  6-7תאריכים: 
 (7)תוכנית בנספח 

 
 .לסביים ותיאוריה קווירית-ים הומונתי ללימודבכנס השתמיכה  .6ב.

  .1112במאי,  12-21תאריכים: 
 (8)תוכנית בנספח 

אוניברסיטת סיינה , המשותפת לאוניברסיטת תל אביב במשפט וכלכלה הסדנב. השתתפות 7ב.
 .ואוניברסיטת טורונטו

 .1112ביוני,  12-16תאריכים: 
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 (2)תוכנית בנספח 
 

  
בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן  "משפט עברי ודיני ראיות": למשפט עברי הרביעיצובה . כנס 8ב.

 והאוניברסיטה העברית. 
 . 1112בספטמבר,  2-11 תאריכים:

 (11)תוכנית בנספח 
 

מפגשים לסטודנטים  5 ".היסטוריה ותיאוריה –אחריות ואשמה ". סדנת קריאת ספרים בנושא 2ב.
 וד"ר אביחי דורפמן. מצטיינים בהנחיית פרופ' ליאורה בילסקי 

  

      Theoretical Inquiries in Lawכתב העת   .ג
 :של כתב העת, בנושא  12.1יצאה לאור חוברת  1112בחודש ינואר 

"Reaching International Cooperation on Climate Change Mitigation"   
 :של כתב העת בנושא  12.1יצאה לאור חוברת  1112בחודש יולי  

 "International Courts and the Quest for Legitimacy"   
 

  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 "גבתשעכמדי שנה, חילק המרכז גם 

   
  ז"ל לתלמידי תואר שלישי ושני מלגות ע"ש אלגה צגלה 1 .ה
 
 מלגות חילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות בחו"ל:  1.ה
 

 אוניברסיטה שם

 UCLA ירדן קגן

 בוסטון יעל נשיא

 בוסריוס שירלי וילנסקי

 הייסטינגס, קליפורניה ניצן כהנא

 הייסטינגס, קליפורניה שרון ריינגוירץ

 טורונטו אילון בלום

 טוטורונ עידן אביב

 טמפל טל-שרון מי

 טמפל נועה בן פורת

 טמפל שירן גלעד

 לוצרן גני שני

 מק'גיל שנית רייך

 סיאול ליאב תגרי

 סיינס פו עידן עפר

 סיינס פו שני קציר

 פלורידה רון קירשנבאום

http://www.degruyter.com/
http://www.degruyter.com/
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 פלורידה כפיר שינפלד

 קווינס טל ביגניץ

 קרדוזו אדם רפופורט

 קרדוזו יעל וקנין
 
 
 

 :לעמיתי מחקר מחו"ל תכנית 2ה.
 :מחקרעמיתי שישה במכון  והשנה שה      

Andrew Bennette (USA)  

Emilie Kuijt (Netherlands) 

Hadar Jabotinsky (Europe, Law & Economics Doctorate Program) 

Tali Schaefer (USA)  

Mélanie Alexandra Mader (Canada) 

Rachele Hassan (Italy)   

 
 

 גלה למאמרים מצטיינים פרסי צ .ו
 בה נערכת תחרות פרסי צגלה למאמרים מצטיינים.  השביעיתזו השנה 

 
מהפקולטה עמית פונדיק ד"ר השנה ללמאמרים מצטיינים של חברי סגל צעירים הוענק צגלה פרס  .1.ו

 .""בין מרמה לכפייה: על עברת האונס במרמה לגבי מיהות העושהו על מאמר למשפטים, תל אביב,
 

מר ו של פרס צגלה למאמר המצטיין של סטודנטים למשפטים באוניברסיטת תל אביב הוענק למאמר .1.ו
 " Copyright in the Stream: The Battle on Webcasting ", על מאמרו אלעד הבר

 
 (11)תוכנית בנספח 

 
 קרן לעידוד פעילות בינלאומית של חברי הסגל הצעיר .ז

  ל וכן תלמידי מחקר בכנסים תחרותיים בחו"ל.גם השנה תמך המרכז בהשתתפות חברי סג
 ים:מענק והשנה הוענק
 בסימפוזיון בנושא האוטונומיה של המשפחה והתערבות המשפט במשפחהעבור השתתפות   - יעל ברוידא
 בניו יורק. 

 Association for Israel Studies -של ה 12-עבור השתתפות בכנס השנתי ה – משואה שגיב
 Association for Israel Studies -של ה 12-ר השתתפות בכנס השנתי העבו - עומר אלוני

 
         הרצאה שנתית בתיאוריה של המשפט .ח

פרופ'   ההמרצה הי .1112אי במ 1-בבתיאוריה של המשפט התקיימה שישית ההרצאת צגלה השנתית 
 ארה"ב. , הרוורדמאוניברסיטת  וויליאם פישר

  נושא ההרצאה:
Infection: The Health Crisis in the Developing World and What We Should Do About It 

 
 נושא. פתוח לקהל מצומצם של מוזמנים שהיהקולוקיום  פישר פרופ'ם קיי ביום שלאחר ההרצאה השנתית

 d LawGood Life, Goo: קולקוויום
 ( 12-ו 11ים )תוכנית בנספח


