
התכנסות והרשמה - חדר 307  8:15-8:45
דברי פתיחה: פרופ׳ רועי קרייטנר, סגן דיקן הפקולטה למשפטים,  8:45-9:00 

אוניברסיטת תל-אביב - חדר 307
מושבים מקבילים  9:00-10:30

דיני חוזים וקניין רוחני - חדר 307  
אפי צמח, האוניברסיטה העברית יו”ר:   

אוהד סומך, אוניברסיטת תל-אביב   
”The Right to Regret: A Psychological Outlook“

מגיב: פרופ׳ איל זמיר, האוניברסיטה העברית   
ברק ירקוני, אוניברסיטת תל-אביב   

”The low transaction costs of specific performance“
מגיב: ד”ר יובל פרוקצ׳יה, המרכז הבינתחומי הרצליה   

עמרי רחום-טוויג, אוניברסיטת תל-אביב   
“’יש מיש’: על תהליך היצירה הנגזרת - בחינה מחדש של היקף הזכות ליצירה 

נגזרת והיבטים התנהגותיים של יצירה”
מגיבה: ד”ר אורית פישמן אפורי, המכללה למנהל   

משפט מנהלי וחוקתי - חדר 306  
יו”ר: עמרי בן-צבי, האוניברסיטה העברית  
מתן אריאל גוטמן, אוניברסיטת בר-אילן  

“המשפט המינהלי בעידן החוקתי בישראל”  
מגיב: פרופ׳ ברק מדינה, האוניברסיטה העברית   

אלונה חגאי-פריי, אוניברסיטת בר-אילן, “הזכות להצביע או החובה?”   
מגיב: פרופ׳ ברק מדינה, האוניברסיטה העברית   

נאסר קייס, אוניברסיטת תל-אביב   
“תכנון הוגן ודמוקרטי בישראל: המקרה של המיעוט הערבי-פלסטיני בישראל”

מגיב: פרופ׳ חיים זנדברג, המסלול האקדמי - המכללה למינהל   
דנה וייס, אוניברסיטת תל-אביב   

“אחריות תאגידים לזכויות אדם והסכסוך הישראלי פלסטיני”
מגיבה: ד”ר רונית דוניץ-קידר, המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת-גן   

מיסוי ותאגידים - חדר 307  10:45-12:15
יו”ר: נוי ברינט, אוניברסיטת חיפה  

ישראל קליין, האוניברסיטה העברית, “חשבונאות כהרמנויטיקה”  
מגיב: פרופ׳ אלי אמיר, אוניברסיטת תל אביב   

אורלי אורן-קולבינגר, אוניברסיטת בר-אילן  
“Judges’ Background and Judicial Decision Making: Empirical Analysis 

of Israeli Tax Litigation“
מגיבה: ד”ר קרן וינשל-מרגל, האוניברסיטה העברית   

שי קידר, אוניברסיטת תל-אביב  
”Reorganizing Corporate Reorganization Theory“

מגיב: ד”ר עומר קמחי, אוניברסיטת חיפה   
מושבים מקבילים  11:00-12:30

רגולציה 1 - חדר 306  
יו”ר: עינבל בלאו, אוניברסיטת תל-אביב  

סימה קרמר, האוניברסיטה העברית  
 "The Regulation of Employee-Employee Relations: 

Towards a Conceptualization"
מגיבה: ד”ר לילך לוריא, אוניברסיטת תל-אביב   

תמרה לוטנר לב, אוניברסיטת תל-אביב   
“רגולציה סביבתית של קידוחי גז ונפט בים - מחקר השוואתי”

מגיב: פרופ׳ אורן פרז, אוניברסיטת בר-אילן   
ציפי איסר איציק, אוניברסיטת בר-אילן  

“דיני הגנת הסביבה ודיני ההגבלים העסקיים - קונפליקט בלתי נמנע?  
מקרה המבחן של שוק מחזור פסולת מכלי משקה בישראל”  

מגיבה: ד”ר אור קרסין, האוניברסיטה הפתוחה   
היסטוריה של המשפט - חדר 305   

יו”ר: גל אמיר, אוניברסיטת חיפה  
יהודית דורי-דסטון, האוניברסיטה העברית, “ניצולי שואה על דוכן העדים:     

עדותם של ניצולי מחנה טרבלינקה בבית המשפט בפרשת דמיאניוק” 
מגיבה: פרופ׳ דליה עופר, האוניברסיטה העברית   

טליה דיסקין, אוניברסיטת תל-אביב  
"על בערות ועבריינות: חובת החינוך בעיתונות הילדים בעשור הראשון למדינת ישראל"  

מגיבה: ד”ר אורנה אליגון-דר, המרכז האקדמי כרמל   
עומר אלוני, אוניברסיטת תל-אביב  

"Back to the League of Nations - Birth of International Law, ‘The 
Humanitarian Monster’, and the Campaign against 

Diseases and Plagues: 1919-1939" 
מגיבה: ד”ר אורנה אליגון-דר, המרכז האקדמי כרמל   

ארוחת צהרים  12:30-13:45
סדנה מעשית לקראת ‘Job Talk’ והצגה בכנסים, חדר 307  13:45-15:00

ד”ר יופי תירוש, אוניברסיטת תל-אביב  
משפט בין-לאומי ופילוסופיה - חדר 307  15:15-16:45

יו”ר: שי קידר, אוניברסיטת תל-אביב  
עמרי בן-צבי, האוניברסיטה העברית 

”Judicial greatness and the duties of a judge“
מגיב: פרופ׳ חנוך שינמן, אוניברסיטת בר-אילן   

גל אמיר, אוניברסיטת חיפה   
“תפיסת הריבונות בדיני מדינת ישראל לאור קיומו של מוסד העדה הדתית” 

מגיב: ד”ר אדם חופרי-וינוגרדוב, האוניברסיטה העברית   
יצחק בן-דוד, אוניברסיטת בר-אילן   

"הוראת חטא: היחיד, הציבור והרשות - בעקבות מסכת הוריות"
מגיב: פרופ׳ אריה אדרעי, אוניברסיטת תל-אביב   

התכנסות והרשמה - חדר 3046  9:00-09:30

נזיקין - חדר 3044  9:30-11:00
יו”ר: נוי ברינט, אוניברסיטת חיפה    
נטלי דודזון, אוניברסיטת תל אביב  

 "ATS Litigation as Postcolonial Law: The Marcos Class Action"
מגיבה: ד”ר יפעת ביטון, המסלול האקדמי - המכללה למנהל   

עינבל בלאו, אוניברסיטת תל אביב   
"היבטים משפטיים, חברתיים והיסטוריים של אסונות: המקרה של 'אסון מעגן'"

מגיבה: ד”ר שגית מור, אוניברסיטת חיפה   
אסף פוזנר, האוניברסיטה העברית, "על הדילמה שבין תוצאה להנמקה וריבוע   

המעגל: על תביעתו הישירה-הנגזרת של היילוד בגין הולדה בעוולה”
מגיב: ד”ר אורי ניר, המרכז האקדמי כרמל   

11:15-12:45 מושבים מקבילים
משפט פלילי וזכויות אדם - חדר 3044  
יו”ר: אפי צמח, האוניברסיטה העברית    

גל לברטוב, האוניברסיטה העברית   
"תקנת הציבור בהליכי הסגרה: קורבנות עבירה בהליכי הסגרה"

מגיב: פרופ׳ עמנואל גרוס, אוניברסיטת חיפה   
נחשון שוחט, אוניברסיטת חיפה, “החובה המוסרית והמשפטית להגן על חפים   
מפשע מפני הרשעת שווא: עיון ביקורתי אנאליטי במחויבויותיה הנורמטיביות 

והפרוצדוראליות הנגזרות של מערכת המשפט”
מגיב: פרופ׳ עמנואל גרוס, אוניברסיטת חיפה   

סמדר בן נתן, אוניברסיטת תל אביב, "הלך-רוח חוקתי וגיבושו של מודל ישראלי   
להכרה בזכויות אדם בשטחים הכבושים"

מגיב: ד”ר אדם שנער, המרכז הבינתחומי הרצליה   
שי אוצרי, אוניברסיטת חיפה, “הפטרים רציונאליים - כיצד הם בגדר האפשר?”  

מגיב: ד”ר דורון מנשה, אוניברסיטת חיפה   

משפט וחברה - חדר 3046  
יו”ר: גל אמיר, אוניברסיטת חיפה    

איריס עדניה-נץ, אוניברסיטת בר אילן   
"נערים פוגעים מינית בפרספקטיבת שיח זכויות הילד - ניתוח דוקטרינרי מושגי”

מגיבה: ד”ר טלי גל, אוניברסיטת חיפה   
נעמי לבנקורן, אוניברסיטת תל אביב, "'זה גורלה של הפרוצה החלוצה': הרגולציה   

של הזנות במדינת ישראל בשנות החמישים הארוכות, 1948-1965"   
מגיבה: ד”ר נויה רימלט, אוניברסיטת חיפה  

דניאל לויתן, האוניברסיטה העברית  
“What are the legitimate boundaries for state interference with 

childrearing in a liberal regime?“
מגיבה: פרופ׳ שולמית אלמוג, אוניברסיטת חיפה   

12:45-14:15 ארוחת צהריים
14:15-15:45 מושבים מקבילים

רגולציה 2 - חדר 3044  
יו”ר: אורלי אורן-קולבינגר, אוניברסיטת בר-אילן  

,)EDLE( הדר יוענה ז׳בוטינסקי, תכנית הדוקטורט האירופאית למשפט וכלכלה  
”The Structure of Financial Supervision: A Game Theoretic Approach“  

מגיב: ד”ר עדי אייל, אוניברסיטת בר אילן   
תמר אינדיג, אוניברסיטת חיפה  

“Legal-norm creation of weak jurisdictions in the wake of foreign 
influence: Competition Regimes as a test case“

מגיב: ד”ר עדי אייל, אוניברסיטת בר אילן   
שרון בסן, אוניברסיטת תל אביב  

“Cross-border reproductive transactions in the era of globalization“
מגיב: פרופ׳ גד ברזילי, אוניברסיטת חיפה   

נוי ברינט, אוניברסיטת חיפה   
“הכשל המוסדי בהסדרה המשפטית של ארגונים אזרחיים בישראל”

מגיב: פרופ׳ גד ברזילי, אוניברסיטת חיפה   

המשפט בראי הטכנולוגיה - חדר 3046  
יו”ר: שי קידר, אוניברסיטת תל אביב  

"A Brave New Technological World"  ,ג׳רמי ויסמן, אוניברסיטת תל אביב  
מגיב: פרופ׳ טל ז׳רסקי , אוניברסיטת חיפה   

קרן ילין מור, אוניברסיטת תל אביב  
"Judicial Biases, Judicial Heuristics and Judicial Decision Support Systems"

מגיב: פרופ׳ אורן גזל-אייל, אוניברסיטת חיפה   
נמרוד סנה, אוניברסיטת חיפה   

"מושג הצנזורה במשפט וקיומה של צנזורה בסביבת המידע הדיגיטלי"
מגיבה: ד”ר מרים ביטון, אוניברסיטת בר אילן   

16:00-18:00 טקס נעילה ושיח בהשתתפות כב' נשיא בית המשפט העליון, 
אשר גרוניס, חדר 3021

הכנס השנתי השני של דוקטורנטים/ות ישראלים/ות בתחום המשפט
25-26.11.2014, ג'-ד' בכסלו התשע”ה

יום ג’ 25.11.2014
הפקולטה למשפטים ע”ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב

יום ד’ 26.11.2014
הפקולטה למשפטים, בניין המדרגה, אוניברסיטת חיפה

הוועדה המארגנת:

 

הפקולטה למשפטיםהפקולטה למשפטים

אוניברסיטת בר-אילן
אורן-קולבינגר אורלי 

האוניברסיטה העברית
עמרי בן צבי ואפי צמח

אוניברסיטת חיפה
ברינט ונוי  אמיר  גל 

אוניברסיטת תל-אביב
ושי קידר עינבל בלאו 


