
       

   
  

 דור העתיד

 יםות/ישראלי ות/יםדוקטורנטי של הראשון השנתי הכנס
 המשפט בתחום

 

 0222בנובמבר  02-02
 ד"התשע בכסלו ח"י - ז"י

 

 אביב-הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל – 0212210222' ד יום

 

 והרשמה התכנסות  0022-0022

  מקבילים מושבים   0022-22021

  022חדר –ומדע טכנולוגיה משפט, 

 אביב-, אוניברסיטת תלמשואה שגיביו"ר המושב0 

 הציבור" עם קשר ליצירת כפלטפורמה אישיים אינטרנט ביישומי הכנסת חברי של "השימוש
 שרון חלבה אמיר, אוניברסיטת חיפה

 הפלילי" המשפט באמצעות נוער בני בקרב האינטרנט ברשת הבריונות בתופעת "הטיפול
 ליאת פרנקו, אוניברסיטת חיפה

 "WEB 2.0-ה בעידן אבטחה לנזקי האינטרנט רשת משתמשי "אחריות
 אילן-אבישי קליין, אוניברסיטת בר

"Rethinking Scientific R&D Policy: Evidence from Stem Cell Research in 

Israel"  
 טליה פונצ'ק, אוניברסיטת חיפה

 אילן-הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר מרים ביטון,ד"ר  0תגובה
 ד"ר טל ז'רסקי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה 
 ם-ד"ר גיא פסח, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בי 

 



   020 חדר –פלילי  משפט

 אביב-תל, אוניברסיטת שי שטרן יו"ר המושב0

  המיקוח" בצל פלילי "משפט
 חיפה אוניברסיטת, זהר יוסף

קריאה הרמונית של רצף הענישה בישראל )עם החוק להבניית שיקול הדעת השיפוטי "
 "בענישה ובעקבותיו(

 אילן-נתנאל דגן, אוניברסיטת בר

  "(המתבונן בעיני) הציבור ותקנת הסגרה בהליכי הכובד מרכז "על
 ם-יב העברית האוניברסיטה, לברטוב גל

 ינה מפני אחריות פלילית" "הסתמכות על חוות דעת של עורך דין פרטי כמג
 ם -יב העברית האוניברסיטהאלעד רום, 

 האומנם הגנה על הקופה הציבורית?" –הערך המוגן בעבירות מס "
 חיפה אוניברסיטת, רגב יזהר

 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה חאלד גנאים,ד"ר  0תגובה
 פרופ' קנת מן, ליבאי, מן ושות', עורכי דין 
 מנשה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפהד"ר דורון  

 

  מקבילים מושבים   22022-20022

 022חדר  –רגולציה כלכלית א' 

 ט, אוניברסיטת חיפהיו"ר המושב0 נוי ברינ

  "עסקיים הגבלים לבין רגולציה בין לאזן הניסיונות על0 המאסדרים של פעילותם אסדרת"
 ם-יב העברית אוניברסיטה, הימין ניר

  "ורכישות מיזוגים להסדרי אחיד דין לקראת"
 אביב-ברק ירקוני, אוניברסיטת תל

 "עמלה צולבת בכרטיסי חיוב"   
 אביב-אורי ברעם, אוניברסיטת תל

 של המבחן מקרה –? נמנע בלתי קונפליקט – העסקים ההגבלים ודיני הסביבה הגנת דיני"
  "הישראלי הדלק במשק הרפורמה
 אילן-אוניברסיטת בראיציק, -ציפי איסר

 אביב-פרופ' עמרי ידלין, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל 0 תגובה
 ד"ר דוד תדמור, תדמור ושות', עורכי דין 

 

 020חדר  –בתי משפט וההליך השיפוטי 

 ם-יו"ר המושב0 אלעד רום, האוניברסיטה העברית בי

"To What Extent does Children Representation in Youth Court Promote their 

Rights? " 

 ם-שירן רייכנברג, האוניברסיטה העברית בי



  המשפטי" בשיח הטיפולי הנרטיב של מקומו – מינית פוגעים נערים – טיפול של "אנטומיה
 אילן-בר אוניברסיטת ,נץ-עדניה איריס

"Courts and their Audiences: Organizational Identity and Organizational 

Images of Courts " 

 אביב-אולגה פרישמן, אוניברסיטת תל

  "דמות השופט והיחס בינה לבין מערכות תומכות החלטה"
 אביב-תל אוניברסיטת, מור-יליןקרן 

 ם-פרופ' אלון הראל, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בי  0תגובה
 אילן-ד"ר אורי אהרונסון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר 

 

 צהריים ארוחת  20022-22022

 לדוקטורנטיות/ים  מעשית סדנה  22022-24041
 אביב-תל אוניברסיטתהפקולטה למשפטים, , תירוש יופי ר"ד

 022חדר  –לאומיות -משפט וטרנס 21022-2:022

 נוי ברינט, אוניברסיטת חיפהיו"ר המושב0   

 בשל הפרות של זכויות אדם0 פרספקטיבה סוציולוגית"  "תביעות נזיקין טרנסלאומיות
 אביב-נטלי דודזון, אוניברסיטת תל

"If You Help a Nation Make Babies – Does it Owe You Justice? " 
 אביב-שרון בסן, אוניברסיטת תל

 אביב-פרופ' שי לביא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל  תגובה0
 אביב-וציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תלפרופ' רונן שמיר, החוג לס

 

 022חדר  –משפט בינלאומי  2:021-24041

 אביב-, אוניברסיטת תלשי שטרןיו"ר המושב0   

 "אלימות מינית כנגד נשים בעתות מלחמה, משפט ספרות וקולנוע"
 עדי ליבסקר, אוניברסיטת חיפה

"A Human Rights Exception to Sovereign Immunity – Can it be 

Constructed? " 
 אילן-דרור הראל, אוניברסיטת בר

"Mapping Investment Treaty Arbitration: Between Contractual, Global and 

Regional Approaches " 
 אביב-סוהא ג'ובראן, אוניברסיטת תל

 אביב-פרופ' אייל גרוס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל 0תגובה
 ם-סייבל, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ביפרופ' רובי  

 אילן-פרופ' אריה רייך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר

 



 אילן בר אוניברסיטתהפקולטה למשפטים,  – 0212210222' ה יום

 

 התכנסות  0022-0022

 דק'( 22)במהלך המושבים תיערך הפסקה של  מקבילים מושבים 0022-22022

 , חדר סגל:22בניין  –משפט, קהילה ודת   

, אוניברסיטת בר    אילן-יו"ר המושב0 ליאור משאלי

"The Unavailability of Religious Arguments " 
 ם-צבי, האוניברסיטה העברית בי-מרי בןע

 פמיניזם דתי ושינוי חברתי באמצעות המשפט"  –"אני ואת נשנה את העולם 
 אביב-תלמשואה שגיב, אוניברסיטת 

"The Right to be Wrong " 
 אביב-שי שטרן, אוניברסיטת תל

  "לקהילה לזכות לשוויון הזכות בין0 בישראל עירוניות מגורים קהילות"
 אביב תל אוניברסיטת ,גובראן תותרי מנאל

  "לקיבוץ קליטה תהליכי מיסוי"
 טל כהנא, אוניברסיטת חיפה

 למשפטים, אוניברסיטת חיפהפרופ' גד ברזילי, הפקולטה  0 תגובה
 אילן-פרופ' צילי דגן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר

 אילן-פרופ' יאיר לורברבוים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר
   

 222, חדר :22בניין  –רגולציה כלכלית ב' 

 ם-אלעד רום, האוניברסיטה העברית בי יו"ר המושב0

 "דילמות בהסדרת מנגנוני קירוב אינטרסים של ארגוני המגזר השלישי" 
 ט, אוניברסיטת חיפהנוי ברינ

"Contingent Creditors of Corporations " 
 אביב-ג'רמי וייסמן, אוניברסיטת תל

"Regulatory Fixation and Interest Groups: Empirical Evidence from 

Securities Regulation " 
 אביב-אקשטיין, אוניברסיטת תל אסף

  החשבונאות" של הנורמטיבי "המעמד
 ם-ישראל קליין, האוניברסיטת העברית בי

 ד"ר מורן אופיר, בית הספר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה 0תגובה
 פרופ' דוד האן, האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי 
 ם-סיטה העברית ביפרופ' אסף חמדני, הפקולטה למשפטים, האוניבר 

  



 בהשתתפות דיקאני הפקולטות למשפטים באוניברסיטאות –פאנל דיקאנים  22041-22021
 , חדר סגל:22בניין  –ובמכללות 

פקולטה היושבת ראש תוכנית תואר שלישי, , פרופ' שולמית אלמוגדיקאן, ופרופ' גד ברזילי, 
 למשפטים, אוניברסיטת חיפה

 אביב-הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלדיקאן, פרופ' רון חריס, 

 אילן-הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ברדיקאן, פרופ' שחר ליפשיץ, 

ם )ממלא -הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בילשעבר דיקאן פרופ' ברק מדינה, 
   מקומו של הפרופ' יובל שני(

 ספיר פרופ' ניר קידר, דיקאן, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית

 פרופ' יורם רבין, דיקאן, בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי המכללה למינהל

 

 צהריים ארוחת  22021-24022

 

 מושבים מקבילים 24022-24022

 , חדר סגל:22בניין  –משפחה, עבודה ומשפט  –"בית ראשון, בית שני"   

 אילן-ליאור משאלי, אוניברסיטת בריו"ר המושב0 

 "טובת הילד0 בין פסיכולוגיה למשפט" 
 אביב-רוני ליברזון, אוניברסיטת תל

מקרה מבחן להחלת המודל הקישורי להסדרת  –"זכויות ביקור בין ילדים וסבים בישראל 
 יחסי ילדים וסבים" 

 אילן-אדוה בלאו, אוניברסיטת בר

  "?לעבודה לעמיתך חייב אתה "מה
 ם-ביסימה קרמר, האוניברסיטה העברית 

 אביב-ד"ר דפנה הקר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל 0 תגובה
 אילן-ד"ר לילך לוריא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר

 אילן-פרופ' יובל פלדמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר
 

 222, חדר :22בניין  –היסטוריה של המשפט 

 אביב-, אוניברסיטת תלמשואה שגיביו"ר המושב0 

 בבני אדם בישראל""צילה של הרפואה הנאצית על הבניית שדה הניסויים הרפואיים 
 לימור מלול, אוניברסיטת חיפה

  לחייהן" כאספקלריה בזנות נשים של מותן עלמי רצח את שושנה פליגמן? "
 אביב-תל אוניברסיטת, ןורקלבנ נעמי

 0 הערכה מחדש" League of Nations-"לקראת ניתוח של המשטר הסביבתי של ה
 אביב-עומר אלוני, אוניברסיטת תל



המקרה של נפגעי הטיפול  – בישראל המוניים גוף נזק אירועי של חברתית-משפטית "בחינה
  "בגזזת

 אביב-ענבל בלאו, אוניברסיטת תל

 פרופ' שולמית אלמוג, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה 0 תגובה
 , בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיראביטל מרגליתד"ר 

 כללה האקדמית ספירפרופ' ניר קידר, בית הספר למשפטים, המ 
 

 

אוניברסיטת הפקולטה למשפטים, מיתר ללימודי משפט מתקדמים, -שי שטרן, מרכז צבי 0הוועדה המארגנת
 אביב-תל

מיתר ללימודי משפט מתקדמים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת -משואה שגיב, מרכז צבי
 אביב-תל

 אילן-ליאור משאלי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר  

 נוי ברינט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה  

 ם-אלעד רום, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בי  


