
 
 

 

 

 דו"ח פעילות המרכז לשנת תשע"ו

 

  Theoretical Inquiries in Lawכנסים בינלאומיים העתידים להתפרסם בכתב העת  .1
 Law, Economy, and Inequality .א

  2015 ,בדצמבר 11-12כים: תארי
 ,Robert C. Hockett Roy Kreitner  מארגנים:

 .הכנס התקיים בניו יורק
 )1(תוכנית בנספח 

 
 כנסים וסדנאות  .2

 ?"מי ישמור על שומרי המשפט" :ערב עיון לכבוד צאת ספרה של פרופ' נטע זיו .א
 2015באוקטובר,  22תאריך: 

 )2(תוכנית בנספח 
 

 Theory Coming To Life :בכנס חוקרים צעיריםתמיכה  .ב
 2015באוקטובר,  26-27: כיםתארי

 מור-: משואה שגיב, קרן יליןמארגנות
 )3(תוכנית בנספח 

 

 :Beyond Operation Protective Edgeתמיכה בכנס  .ג

A Conversation between Academics Practitioners and Policy-Makers 
 2015בנובמבר,  11תאריך: 

 הכנס התקיים בשטוקהולם, שבדיה.
 )4(תוכנית בנספח 

 

 Comparative Law in Cultural Context : כנס משותף עם מכוני מקס פלנק גרמניה .ד
 2015בנובמבר,  18-19: תאריכים

 הכנס התקיים בהמבורג, גרמניה 
 )5(תוכנית בנספח 

 
 "Privacy On The Ground "ערב עיון לכבוד צאת ספרו של פרופ' קן במברגר:  .ה

 2015בנובמבר,  30תאריך: 
 )6(תוכנית בנספח 

 
 Workshop on Institutionalבנושא  The Ronald Coase Instituteסדנה משותפת עם  .ו

Analysis 
 2015בדצמבר,  13-18 כים:תארי

 )7(תוכנית בנספח 
 

 )ווסטרן'נורתהרצאתה של פרופ' קיית ליטבק (: בסדנה לניתוח אמפירי של המשפטתמיכה  .ז
 2015בדצמבר,  20תאריך: 



 
 

 

 

 : הרצאתו של פרופ' קרקמן (הרוורד)בסדנת משפט וכלכלהתמיכה  .ח
 2015בדצמבר,  21תאריך: 

 

הפסיכופתולוגיה של הרוע  –ערב עיון לכבוד צאת ספרו של יגאל ורדי: "התולעת והדרקון  .ט
 הנאצי"
 2015בדצמבר,  28: תאריך

 )8(תכנית בנספח 
 

 :Language, Culture & Mythערב עיון לכבוד צאת ספרו של פרופ' שלמה גיורא שוהם:  .י
The Power of the Word 

 2016במרץ,  7תאריך: 
 )9בנספח (תוכנית 

 

ערב עיון לכבוד צאת המהדורה השלישית של ספרם של פרופ' דניאל פרידמן ועו"ד אלרן שפירא  .יא
 דיני עשיית עושר ולא במשפטאור: -בר

 2016במאי,  3תאריך: 
 )10(תוכנית בנספח 

 

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

 מארגן: אייל גרוס 
 )11(תוכנית בנספח 

 

 בשיתוף אוניברסיטת סיינה ואוניברסיטת טורונטו  שנתית במשפט וכלכלהסדנה בתמיכה  .יג
  2016ביוני,  13-14: תאריכים

  )12(תוכנית בנספח 
 

 JLA:( Impact of Technology, Science and Knowledgeתמיכה בכנס האגודה למשפט עברי ( .יד
on Jewish Law and Ethics  

 2016ביולי,  11-13תאריכים: 
 )13(תוכנית בנספח        

 

 לשופטים ואנשי אקדמיהסדרת מפגשים  - אסכולות ישראל .טו
 תאריכים:

  2016במאי,  16מפגש ראשון: 
 2016ביוני,  16מפגש שני: 

 2016ביולי,  14מפגש שלישי: 
 2016בספטמבר,  15מפגש רביעי: 

 מארגן: עופר גרוסקופף
 )14(תוכניות בנספח 

 
 
 

 אקדמיה-שופטיםבמפגשי תמיכה  .טז
 תאריכים: 



 
 

 

 לחוק העונשין: מגמות והישגים" 113"תיקון   :2016בינואר,  12מפגש ראשון: 
 : "חוזים והסכמות טרום חוזיות: בין הכתב לנסיבות חיצוניות"2016באפריל,  13מפגש שני: 

 )15(תוכניות בנספח 
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   :של כתב העת  17.1יצאה לאור חוברת  2016בחודש ינואר 
"Labor Organizing and the Law" 
 

  :של כתב העת  17.2יצאה לאור חוברת  2016בחודש יולי 

 "The Constitution of Information: From Gutenberg to Snowden" 
 
 

 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
 תואר שלישי -יעל כפרי
 תואר שלישי -בל יוסף

 תואר שני -אלעזר וייס
  

 : מלגות חילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות בחו"ל .ב

 
 Country אוניברסיטה שם  
 Bocconi Italy ברש נמרוד 1
 Hong Kong China חורן יונתן 2
 Hong Kong China דואק ניר 3
 Cardozo USA רג'ואן דר 4
 Cardozo USA שבתאי לירן 5
 Cardozo USA פישלוביץ דניאל 6
 Fordham USA ארם גילי 7
 Fordham USA שחר מיכל 8
 Hastings USA חן ניצן 9

 
 

 ל"מחו מחקר לעמיתי תכנית .ג

Sarah Amarante de Mendonça Cohen (ברזיל) 

Graziella Romeo (בוקוני, איטליה) 

Rachel Chasan (איטליה) 
 



 
 

 

 

 צגלה עמית .ד
 דורין לוסטיג ד"ר תה צגלה הי ו עמיתתשנת תשע"ב

 

 קרן לעידוד פעילות בינלאומית של חברי הסגל הצעיר .ה
 מידי מחקר בכנסים תחרותיים בחו"להמרכז בהשתתפות חברי סגל וכן תלגם השנה תמך 

 
 מצטיינים למאמרים צגלה פרסי .6

 בה נערכת תחרות פרסי צגלה למאמרים מצטיינים. העשירית זו השנה 
    
 (הפקולטה   ד"ר קארין כרמית יפתלהשנה הוענק  של חברי סגל צעיריםן מצטיי למאמרצגלה פרס   
  ביחסי ״אפס; וצבא הדרה- הדתהלמשפטים, חיפה) על מאמרה המשותף עם פרופ' שולמית אלמוג:    
 @מגדר״    
   

 על עומר פלד מר להוענק  פרס צגלה למאמר המצטיין של סטודנטים למשפטים באוניברסיטת תל אביב 
 הפיצויים# דיני למטרותיהם של הסטטיסטי הנתון התאמת – אי־ודאות בתנאי הנזק #חישוב :ומאמר 
 

 2016ביוני,  8טקס חלוקת פרסי צגלה התקיים בתאריך    
 ) 16(תוכנית בנספח 

 
  

 

 

 

  

 

  

 

 


