מכון ש .הורוביץ לקניין רוחני לזכר ד"ר אמנון גולדנברג
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
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יום חמישי | 19:30-16:00 | 26.4.18
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב,
חדר כנסים ע"ש סוניה ואדוארד קוסוי ()307
השולחן העגול יעסוק בהיבטי הקניין הרוחני שמתעוררים אגב שימוש במדפסת תלת-ממד.
התלתפסת עשויה להחליף ייצור ביתי של מוצרים מסוימים .במובן זה ,יש לטכנולוגיה החדשה
פוטנציאל להשפיע באופן דרמטי על דפוסי הייצור ,הצריכה והמיתוג .מבחינה זו ,השפעתה
של תעשייה זו עשויה להיות כהשפעת האינטרנט ,התוכנות לשיתוף קבצים וטכנולוגיית
ה MP3-על שוק המוסיקה .בשולחן העגול נבחן את מגוון תחומי הקניין הרוחני שמשפיעים –
ומושפעים – מהטכנולוגיה ,ובמיוחד דיני עיצובים; זכות יוצרים; סימני מסחר ,ואף פטנטים.

 16:00התכנסות ופתיחה

identity

Logo

שולחן עגול
תלתפסת :קניין רוחני
ומדפסות תלת-ממד

Unique
Firm
HUMAN

®

R&D

ברכות ודברי פתיחה:
פרופ' מיכאל בירנהק ,סגן דקאן למחקר ,ומנהל מכון ש .הורוביץ לקניין רוחני
לזכר ד"ר אמנון גולדנברג
עמדות ראשונות:
ד"ר אמיר חורי ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב;
יו"ר:
חבר בוועדה האקדמית של מכון ש .הורוביץ לקניין רוחני
 פרופ׳ אורית פישמן אפורי ,דיקנית בית הספר למשפטים ,המסלול האקדמי
המכללה למינהל
 מר שאול כהןFactory D3 ,
 עו"ד נעמה דניאל ,צוות הייעוץ המשפטי לוועדת הכלכלה של הכנסת,
ולשעבר עורכת דין באשכול קניין רוחני ,מחלקת ייעוץ וחקיקה ,משרד
המשפטים
 עו"ד ז'קלין ברכה ,סגנית ראש רשות הפטנטים
 ד"ר שלומית יניסקי-רביד ,המרכז האקדמי אונו וYale Law School, ISP, Fellow -
 עו"ד דן עדין ,עדין ליס פיירניק משרד עורכי דין ועורכי פטנטים
18:00

הפסקת קפה

18:15

דיון בהשתתפות הקהל ,בהנחיית ד"ר אמיר חורי

19:30

סיום

הכניסה חופשית ,אך יש להירשם באתר המכון https://law.tau.ac.il/shiip-events-form
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