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 על ע"ש צגלה-דו"ח פעילות מרכז

 לשנת הלימודים תשס"ז מתוכננתופעילות  לשנת הלימודים תשס"ו 

 

לדו"ח זה שני חלקים. החלק הראשון כולל פירוט הפעיליות של המרכז בשנת הלימודים תשס"ו. 

   בחלק השני מפורטות פעילויות מתוכננות לשנת הלימודים תשס"ז.

 

 

Iהלימודים תשס"ו . פעילויות שהתקיימו בשנת 

 בשנת הלימודים תשס"ו קיים המרכז פעילויות שונות כמפורט להלן:

 א. כנסים בינלאומיים

 Critical Modernities: Politics and Lawקיים המרכז כנס בנושא:  5002.א( בחודש דצמבר 1

beyond the Liberal Imagination גניו:  בהשתתפות חוקרים מחו"ל ומישראל. יוזמי הכנס והמאר

 ד"ר שי לביא, ד"ר ישי בלנק וד"ר רועי קריטנר. להלן תכנית הכנס: 

WEDNESDAY, DECEMBER 28 

 

0099::0000--1111::3300  

GGRREEEETTIINNGGSS:  Ariel Porat, Dean of the Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University  

 
Martti Koskenniemi, University of Helsinki 

Constitutionalism as Mindset: Reflections on a Forgotten Legalism 
Comment: Eyal Benvenisti, Tel Aviv University 
 
Gunther Teubner, Frankfurt University 

The Systems' Blind Spot: 

The Hybridization of the Contract 
Comment: Guy Mundlak, Tel Aviv University 
 

1111::4455--1133::0000  
 Jill Frank, University of South Carolina     

Aristotle on Law, Justice, and Constitution 
Comment: Michael Kochin, Tel Aviv University 

  

1144::4455--1166::0000  
Mark Antaki, McGill University 

The Critical Modernism of Arendt 
Comment: Annabel Herzog, University of Haifa 
 

1166::1155--1177::3300  
Leora Bilsky, Tel Aviv University  

The Eichmann Trial and the Legacy of Jurisdiction 
Comment: Fania Oz-Salzberger, University of Haifa 
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THURSDAY, DECEMBER 29 

 

0099::0000--1111::1155 
Peter Fitzpatrick, Birkbeck University  

‘What are the gods to us now?’: Secular Theology and the Modernity of Law 
Comment: Yishai Blank, Tel Aviv University 
 
Adi Ophir, Tel Aviv University  

The Two States Solution: Disaster and Providence  
Comment: Raef Zreik, Harvard University 

 

1111::4455--1133::0000  
Marianne Constable, University of California, Berkeley 

The Shuffle of Things:  Law and Knowledge in Modern Society 
Comment: Roy Kreitner, Tel Aviv University  
 

1144::4455--1166::0000  

Rainer Maria Kiesow, Frankfurt University 

Law never has been Modern, or the Eternal Poetry of Law     
Comment: Assaf Likhovski, Tel Aviv University 
 

1166::1155--1177::3300  
Roger Berkowitz, Bard College 

Hobbes, Leibniz, and the Scientific Foundation of Modern Law 
Comment: Talia Fisher, Tel Aviv University 

 

FRIDAY, DECEMBER 30 

 

0099::0000--1111::1155  
Lior Barshack, Interdisciplinary Center Herzliya 

Transformations of Kinship and the 'Acceleration of History' Thesis 
Comment: Aeyal Gross, Tel Aviv University  
 
Philippe Nonet, University of California, Berkeley 

Time and Law  
Comment: José Brunner, Tel Aviv University  

 

1111::4455--1133::0000  
Shai Lavi, Tel Aviv University 

Historicizing Time, Vitalizing Life: Legal Regulation of Animal Slaughtering in Germany, 1870-1917  
Comment: Hagi Kenaan, Tel Aviv University 

 

CCOONNCCLLUUDDIINNGG  RREEMMAARRKKSS::  Hanoch Dagan, Director of the Cegla Center for Interdisciplinary Research of the Law, The 
Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University 

 

 ,Theoretical Inquiries in Lawב( המאמרים שהוצגו בכנס יפורסמו בחוברת של כתב העת 

volume 8 number 1, January 2007  בשנה"ל תשס"ז. כרגע נמצאת חוברת זו נמצאת בשלבים

 אחרונים של עריכה. 
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טו, בשיתוף פעולה עם  אוניברסיטת טורונטו, כנס בנושא קיים המרכז בטורונ 5002. בחודש מאי 5

Why Citizenship ופרופ' אודרי מקליין מאוניברסיטת  כנס והמארגניו: פרופ' גיא מונדלקיוזמי ה

 טורונטו. להלן תוכנית הכנס:

Friday  May 26 

 
15:00-19:00  Citizenship – above and below the nation state  

 Engin Isin, Being Cosmopolitan: Citizenship without Frontiers  
 Yishai Blank, Spheres of Citizenship: Local, National, Global 

 Ratna Kapur, Transnational Subjects, Law and the Politics of 

Exclusion/Inclusion 

 Karen Knop, Private membership  

 

Saturday May 27 

 

9:00 – 13:00  Making sense of citizenship across borders:   

 Rainer Baubock, The value of citizenship in Europe 

 Alexandra Dobrowolsky, (In)Security and Citizenship: Security, 

Immigration and Shrinking Citizenship Regimes  

 Catherine Dauvergne, Globalizing Forces and the Resilience of 

Citizenship 

 Audrey Macklin, Citizenship's Other: Thinking About the Heft of 

Citizenship 

 

13:00 – 14:30  Lunch in the solarium  

 

14:30 -16:30  Second Class Citizenship  
 Patrick Weil, The history and memory of discrimination in the domain of French 

nationality: The case of Jews and Algerian Muslims 
 Yoav Peled, Demography vs. Democracy: Israel’s Emerging Immigration and 

Citizenship Regime  

 

17:15 – 19:00 Citizenship and Culture  

 Chaim Gans, Cultural preservation rights and equal citizenship 

 Leti Volpp, Citizenship versus Culture 

 

Sunday May 28 

 

Citizenship and Rights 

 

9:00 – 21:00  Establishing the rights of citizenship   

 
 Kim Rubenstein, Making claims of Citizenship  

 Linda Bosniak, Reflections on the Emerging Immigrant Rights Movement in the US: 

The Anti-Slavery Analogy 
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 Adriana Kemp, Managing migration, reprioritizing national 

citizenship: Undocumented labor migrants' children and policy 

reforms in Israel 

  

13:00 - 17:00   Civil and social rights – the ‘contribution’ of citizenship    

 

 Guy Mundlak, Industrial citizenship, Social citizenship, Corporate 

citizenship: I just want a fair wage 

 Ayelet Shachar, The 'Worth' of Citizenship 

 Brenda Cossman, Sexual Citizenship  

 Ruth Lister, Why citizenship; where, when and how children? 

 

17:15 – 18:00   Concluding remarks 

 

 

 Theoretical Inquiries in Law, volumeב( המאמרים שהוצגו בכנס יפורסמו בחוברת של כתב העת  

8 number 2 ,July 2007 אנו צופים כי החוברת תכלול כחמשה עשר מאמרים.  .בשנה"ל תשס"ז

 . peer-reviewהמאמרים נמצאים כרגע בשלב של 

 

 ב. כנסים ואירועים בישראל

יוזמי . Contemporary Criminal Law Theoryהמרכז יום עיון בנושא:  קיים 5002. חודש מאי 1

יום העיון כלל דיון במחקרים של שלושה חוקרים . הכנס והמארגניו:  פרופ' חנוך דגן, ד"ר שי לביא

מובילים בתחום התיאוריה של המשפט הפלילי בחו"ל וכן תגובות למחקרים אלו שניתנו על ידי חוקרי 

 ים. להלן תוכנית יום העיון:משפט פלילי ישראל

0099::0000--1100::4455  

GGRREEEETTIINNGGSS:  Ariel Porat, Dean of the Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University  

 

Paul H. Robinson, University of Pennsylvania 

The Utility of Desert 

 

Comments: Ron Shapira, Bar-Ilan University 
        Avraham Tabach, Tel-Aviv University 

  

1111::1155--1133::0000  

Meir Dan-Cohen, University of California, Berkeley 

Defending Dignity 
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Comments: Yoram Shachar, Interdisciplinary Center, Herzliya 

                   Leora Bilsky, Tel-Aviv University 

 

1155::0000--1166::4455  

Alan Brudner, University of Toronto 

Agency and Welfare in the Penal Law 

 

 Comments: Alon Harel, Hebrew University of Jerusalem 

                    Shai Lavi, Tel-Aviv University 

 

CCOONNCCLLUUDDIINNGG  RREEMMAARRKKSS:  Hanoch Dagan, Director of the Cegla Center for 

Interdisciplinary Research of the Law, Tel-Aviv University  

 

רפואיות בתחילת, במהלך ובסוף -דילמות ביוקיים המרכז יום עיון בנושא   5002. בחודש מאי 5

בשיתוף פעולה עם הפקולטה למשפטים והקתדרה למשפט מדע, אתיקה, משפט והלכה  ) -החיים 

 רפואית(. להלן תוכנית יום העיון:-ואתיקה ביו

 התכנסות 03:31

 

 :פתיחה בריד 03:31
 דגן חנוך' פרופ

  

  מושב ראשון: תחילת החייםמושב ראשון: תחילת החיים 01:31 – 03:11

  

 פרופ' שרגא שכטר 

 "וסיכונים סיכויים: ושיבוט עובריים גזע-בתאי מחקר" 

  

 כהן-שטרסברג טובה( בדימוס) השופטת 

 "מעמד העובר במשפט הישראלי" 

  

 פרופ' דוד הד 

 "חיים בעוולה" 

  

 דיון 

 

  מושב שני:  מהלך החייםמושב שני:  מהלך החיים 01:01 – 01:31

  

 הרב ישראל לאו  

 העצמי הסיכון גבולות: ההלכה בראי השתלה לצרכי איברים תרומת" 
 "הזולת להצלת

  

 השופט אליעזר ריבלין 

 "המשפט בראי חולה-רופא יחסי" 

  

 פרופ' יונתן הלוי 
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 "הרפואה בראי חולה-רופא יחסי" 

  

 דיון 

  

  מושב שלישי: סוף החייםמושב שלישי: סוף החיים 11::0 – 01:31

  

  פרופ' אברהם שטיינברג 

 "פלורליסטית בחברה נורמטיבי להסדר הצעה: למות הנוטה החולה" 

  

 ד"ר נעם זהר 

 "הסכמה ללא סיוע – וחרות כבוד, סבל על" 

  

 ד"ר שי לביא 

 "הפוזיטיבי המשפט גבולות על: רחמים מתוך וצדק רחמים מתוך רצח" 

  

 דיון 

  

  מושב נעילהמושב נעילה 00:31 – 31::0

  דברי ברכה: 

 פרופ' איתמר רבינוביץ 

 פרופ' דני לויתן 

 פרופ' אריאל פורת 

  

  ??יחדיויחדיו  היילכוהיילכו  ––  והלכהוהלכה  משפטמשפט, , ביואתיקהביואתיקה, , מדעמדע: : שיחשיח  רברב 

  :דברים פתיחת 
 שפירא עמוס' פרופ

 מתדיינים: 

 פרופ' אסא כשר 

 ירון-פרופ' חגית מסר 

 הרב יובל שרלו  

 :ותודה סיכום דברי 
 שפירא עמוס' פרופ

 

 

פגישות.  11במסגרתו נערכו  .פורום למשפט הפרטי . במהלך השנה פעל במסגרת המרכז לראשונה3

 להלן רשימת המציגים:

  5002יולי  3
מאוטנר מני' פרופ   

 בתוכן החוזה ושאלת המשך התפתחותם של דיני החוזים" תי"התערבות שיפוט
 

5002יולי  12  
גרוסקופף עופר ר"ד  
"כמזכה השלטונית הרשות"  
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  5002אוגוסט  7
קרייטנר רועי ר"ד   
"חוזה הפרת בשל אמצע תרופות: בחלקו נתקבל הערעור"   

 

  5002אוגוסט  21
פורת אריאל' פרופ  

"The Many Faces of Negligence" 
 

  5002ספטמבר  21
דגן חנוך' פרופ   

."סעדים ריבוי עלו יתר-האחדת על: בקודיפיקציה סיכונים"   
 

5002אוקטובר  9  
פז, המכללה למנהל קרן צחי ר"ד  

"Private Law Redistribution, Predictability, and Liberty" 
 

5002נובמבר    2 
פרידמן דניאל' פרופ  

"The Efficient Breach Fallacy"  
 

  5002דצמבר  7
וויט, אונ' מישיגן יימס'ג' פרופ  

"Against E-MAIL" 

 

5002צמבר ד 12  
הקר דפנה  

"בגירושין הרצוי הפיזית המשמורת ומודל דילמתי פמניזם"  
 

1002מרץ  1  
  דגן חנוך' פרופ 

"Property and the Public Domain" 

 

1002מאי  27  
, אונ' יילפרופ' אלן שוורץ  

"The Law & Economics of Preliminary Agreements" 
 

0025מאי  12  
קולומביה, אונ' שרקיתרין פרופ' ק  

"Federal Agencies and the Federalization of Tort Reform  "  
 

  5002יוני  21
פורת אריאל' פרופ  

"מגננתית ורפואה סיכונים קיזוז, מופרזת אחריות"   
 

  5002יולי  22
גרוסקופף עופר ר"ד  

"במשפט ולא עושר עשיית לדיני המצמצמת העקרונית הגישה"   
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 al Inquiries in LawTheoreticג. כתב העת  

. בחודש יולי The Excessive Use of Force, בנושא  7-1כרך מס' יצא לאור  5002. בחודש ינואר 1

Century: Emerging  stPersonal Bankruptcy in the 21, בנושא   2-7כרך מס' יצא לאור  5002

Trends and New Challenges כתב העת מופיע .on line אוניברסיטת ברקלי, באתר אינטרנט ב

 . Hein on line-ו Lexis ,Westlawארה"ב, ואף נכלל במאגרי המידע של  

 

 TIL. הודות לאיכות המאמרים והעריכה של כתב העת במהלך השנים שמאז הקמתו נמצא כיום 5

  במקום הראשוןבראש טבלת כתבי העת בתחום התיאוריה של המשפט בעולם. כתב העת מדורג כיום 

של ה   Jurisprudence and legal theory)השנה האחרונה לגביה יש נתונים( בקטגוריה של  5001לשנת 

– Washington & Lee Law School Most-Cited Law Journal List (מדד זה מוגדר כ-   

"a method for comparing how rapidly the average article in a particular journal will be 

discovered and cited.") 

  

 Journal –שלו )אחרי ה  impact factor –( מבחינת ה 5002)לשנת  במקום השניכתב העת מדורג כיום 

of Legal Studies .) 

 

 ד. מרצים אורחים

 בשנת הלימודים תשס"ה ארח מרכז צגלה את המרצים האורחים הבאים: 

 

Prof. James J. White, University of Michigan - Selected issues in American Contract Law 

 

Prof. Henry Steiner, Harvard University - International Human Rights: Contemporary 

Dilemmas  

 

http://www2.tau.ac.il/yedion/syllabus.asp?year=2005&course=1411664601
http://www2.tau.ac.il/yedion/syllabus.asp?year=2005&course=1411664601
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Prof. Dagmar Coester-Waltjen, University of Munich, Germany – Comparative 

Family Law 

 

Prof. Michael Coester, University of Munich, Germany -  Comparative Family 

Law 

 

Prof. Kurt Siehr, University of Hamburg, Germany - Visual Arts and the Law 

 

Prof. Alan Brudner, University of Toronto - Criminal Law Theory 

 

Prof. Ernest Weinrib , University of Toronto -  The Theory of Private Law 

 

Prof. Meir Dan-Cohen, University of Berkeley California –Theories of Criminal Law 

 

Prof. Paul H. Robinson, University of Pennsylvania Law School - Punishment Theory 

 

 ד. תמיכה במחקרים ובסדנאות

. המרכז תמך בשנה שחלפה בארבע סדנאות: הסדנה למשפט וכלכלה, הסדנה למשפט והיסטוריה, 1

 הסדנה למדיניות מס. 

 

 בסדנה למשפט וכלכלה הופיעו בתמיכת המרכז המרצים הבאים:  (א

Harry First, NYU School of Law  

Nathaniel Persily, University of Pennsylvania Law School 

 

 בסדנה למשפט והיסטוריה הופיעו, בתמיכת המרכז, המרצים הזרים הבאים:  (ב

http://www2.tau.ac.il/yedion/syllabus.asp?year=2005&course=1411664701
http://www.tau.ac.il/law/workshops/historyandlaw/15-5-06.doc
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Victoria Woeste, American Bar Foundation, Chicago 

 Suzanne Last Stone, Cardozo Law School, Yeshiva University, New York 

Rainer Schröder, Humboldt University, Berlin 

 

 בסדנה למדיניות מס הופיעו, בתמיכת המרכז, המרצים הזרים הבאים: (ג

Lily Batchelder, NYU School of Law  

Judith Freedman, University of Oxford 

Reuven Avi-Yonah, University of Michigan 

 

 בסדנה למשפט ופוליטיקה הופיעו, בתמיכת המרכז, המרצים הזרים הבאים: (ד

Christopher Tomlins, American Bar Foundation, Chicago 

Mark Neocleous, Brunel University, United Kingdom 

Marianne Constable, University of California, Berkeley 

 

מחקרים שונים הנעשים על ידי חברי סגל הפקולטה למשפטים, והוא . המרכז תומך מזה שנים ב5

 ימשיך לעשות כן אף בשנה הבאה.

 

. כמו כן תמך המרכז בתוכניות חילופי הסטודנטים בין הפקולטה למשפטים ואוניברסיטאות בחו"ל. 3

 להלן שמות המוסדות בחו"ל: מישיגן, טורנטו, בוסטון, נורתווסטרן

 

 רים צעיריםה. מלגות ופרסים לחוק

 

 . מלגות ע"ש אלגה צגלה ז"ל 1

מזה מספר שנים מעניק מרכז צגלה מילגות קיום ע"ש גב' אלגה צגלה ז"ל, לחוקרים וחוקרות צעירים 

 20%בתחילת דרכם האקדמית. המרכז העניק השנה שלוש מלגות לתלמידי תואר שני : שלומית יפת )

http://www.tau.ac.il/law/workshops/historyandlaw/3-4-06.pdf
http://www.tau.ac.il/law/workshops/historyandlaw/15-5-06.doc
http://www.tau.ac.il/law/workshops/historyandlaw/3-4-06.pdf
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מלגה(, יעל ברוידא   52%מלגה(, יעל סימונס  ) 20%)מלגה(, שרון ורשבסקי   20%מלגה(, לילך נווה  )

עניק המרכז שני ימלגה(. השנה לא הוענקה המלגה לתלמידי תואר שלישי, לכן בשנת תשס"ז  52%)

 מלגות לתלמידי תואר שלישי.

 

 . מלגות לחוקרים אורחים2

נה העניק המרכז קיבל השנה בשנת תשס"ו ארבעה חוקרים אורחים ששהו בפקולטה סמסטר אחד. הש

 Dr. Merav Shmueli, University of Toronto המרכז מילגה למועמדת אחת 

 שלושה חוקרים נוספים היו במעמד של חוקרים אורחים ללא מלגה:

Marie-Andrée Jacob, doctorate candidate, Cornell University 
 

Dan Squires, barrister, Matrix Chambers in London 
 

Ruth Becker Mergi, J.D., Boalt Hall Law School, University of California, Berkeley 
 

 
 . פרס צגלה למאמר המצטיין בעברית של חוקר צעיר3

א( המרכז חילק השנה בפעם הראשונה פרס למאמר המצטיין בעברית של חוקר צעיר. הפרס מיועד 

להתפתחות המשפט הישראלי מנת לתרום -לעודד חברי סגל צעירים לכתוב ולפרסם בעברית על

והשיח המשפטי בישראל, וזאת בעיקר בנושאים בהם יש חשיבות מיוחדת בכתיבה כזו לאור ההקשר 

 הישראלי המיוחד שלהם.    

 

 למשפטים בפקולטות צעירים סגל חברי של עטם מפרי מאמרים 22 הוגשו השנה הפרס לתחרות( ב

 לצורך שהוקמה מיוחדת ועדה בחרה המאמרים מתוך. מכללות ובארבע האוניברסיטאות ארבע בכל

 בעלות עם הון בשוק למנהלים אופציות" אביב תל מאוניברסיטת חנס שרון ר"ד של מאמרו את הפרס

 ." הישראלי במקרה ודיון מחודשת הערכה: מרוכזת

 

נערך טקס חלוקת הפרס. ד"ר חנס הציג את עיקרי המאמר בטקס. לאחר מכן  5002במאי  12ג( ביום 

  בו ד"ר עמרי ידלין ופרופ' זוהר גושן על המאמר.הגי



 12 

 

IIפעיליות מתוכננות בשנת הלימודים תשס"ז . 

 

 א. כנסים וימי עיון של מרכז צגלה

 ( בשנת הלימודים תשס"ז יקיים המרכז שני כנסים בינלאומים: 1

 

 : (; בשיתוף האוניברסיטה העברית. מארגנים5005ינואר  3 – 2) Legal Luck כנס בנושא  (1

           פרופ' חנוך דגן ופרופ' דוד אנוך )האוניברסיטה העברית(.      

 

  Legal Pluralism, Privatization of Law and Multiculturalism( כנס בנושא 5

 (. מארגנים: פרופ' מני מאוטנר וד"ר טליה פישר. 5005מאי  31 – 30)

 

 עבר : "אסלאם ומודרנה במשפט במזרח התיכון ( כמו כן מתוכנן יום עיון בסמסטר א' שנושאו הוא5

 והווה."

 

 ב. מרצים אורחים

 בשנת הלימודים תשס"ו יארח מרכז צגלה את המרצים האורחים הבאים:

Ernest Weinrib, University of Toronto                                  

Kurt Siehr, Hamburg University      

Ariela Gross, University of Southern California    

John Donohue, Yale University   

  

 ג. תמיכה בסדנאות ובמחקרים של סגל הפקולטה

 ( בשנה הבאה יתמוך המרכז בסדנאות והפורמים הבאים: 1

       הסדנה למשפט והיסטוריה  .1

        הסדנה למשפט וכלכלה .5
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        הסדנא למשפט ומיסים .3

       נה למשפט וחשיבה פוליטית .        הסד1

 הסדנה למשפט עברי                                                                                             .2

 הסדנה לאיכות הסביבה                                                                                      .2

 הפורום למשפט הפרטי      .   5

                                                                               

  ( בנוסף, יתמוך המרכז, כמדי שנה, במימון של מחקרים של חברי סגל הפקולטה. 5

 

 ד.  תמיכה בכנסים

 מארגנים חברי סגל של בשנת הלימודים תשס"ז  יתמוך המרכז באופן חלקי בשלושה כנסים אותם

 הפקולטה: 

 (.                          5002( סדנה בינלאומית  למשפט וסביבה  )דצמבר 1

 

 -( )בשיתוף עם המכון השוויצרי למשפט השוואתי5005( כנס בנושא זכויות אדם )ינואר 5

 לוזאן, שוויץ(. 

 

 ת ברן, שוויץ(. ( )בשיתוף אוניברסיט5002( כנס בנושא "צדק גלובלי" )דצמבר 3

 

       Annual Cegla Lecture on Legal Theoryה. 

בשנת הלימודים תשס"ז יזמין המרכז לראשונה חוקר משפט מוביל בתחום התיאוריה המשפטית 

מאוניברסיטת   Owen Fissפרופ'  הלהרצאה פומבית ולקולקווים עם חברי הסגל. המרצה השנה יהי

וכן קלוקוויום בהשתתפות חברי  5005אפריל  52לציבור ביום  ייל. הוא יתן הרצאה שנתית פתוחה

 . TIL. הכוונה היא לפרסם לאחר מכן את ההרצאה במסגרת 5005אפריל  52 –הסגל ב 

 

 ו. פרסי צגלה

השנה יחולק בפעם השניה פרס צגלה לחוקר הצעיר ובפעם הראשונה יחולק גם פרס צגלה למאמר 

אביב. מטרת הפרס למאמר המצטיין של -ברסיטת תלהמצטיין של סטודנטים למשפטים באוני
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סטודנטים למשפטים היא לסמן עבודות מצטיינות במיוחד של סטודנטים למשפטים באוניברסיטת 

תל אביב, בין כאלה שהינם בשלבים מחקריים מובהקים )תלמידי תואר שלישי או תלמידי תואר שני 

אשון( וכן לעודד את פרסומם של מחקרים עם תזה( ובין בשלבים אחרים )כולל תלמידי התואר הר

הנכתבים על ידי תלמידים בפקולטה. לפרסום אלה יש חשיבות רבה כחלק מחוויית הלימודים 

בפקולטה: יש בהם כדי לתרום לפיתוח עבודות דוקטור ועבודות תזה,  יש בהם גם כדי להעשיר את 

תו. עידוד פרסומים אלה מיועד משמעות התואר הראשון ולהשביח את הסמינריונים הנכתבים במסגר

גם להביא לכך שחלק גדול יותר מהאנרגיה האקדמית המושקעת בפקולטה למשפטים יתרום לשיח 

 הפרס יחולק יחד עם פרס צגלה לחוקר הצעיר.  .המשפטי

 

 ז. תמיכה בסטודנטים ותלמידי מחקר

עם הלימודים תשס"ז  שיערכו בשנת מלגות לתוכניות חילופי סטודנטים)תשס"ו( המרכז חילק השנה 

האוניברסיטאות הבאות: טורונטו, נורת'ווסטרן, מישיגן, פנסילבניה, בוסטון, טמפל, מונש, בוסריוס. 

  כמו כן יחלק המרכז מלגות לתלמידי תואר שני ושלישי. 

                    

        ח. תכנית לעמיתי מחקר מחו"ל

 -מאוניברסיטת בריטיש קולומביה ו Ori Simchen :לתוכנית התקבלו השנה שני מועמדים

 .University College, London   מ- Grietje Baars 
  

     ט. קרן לעידוד  פעילות בינלאומית  של חברי הסגל הצעיר

 הסגל חברי של בינלאומית אקדמית פעילות לעידוד שנתית קרן לראשונה המרכז יפעיל השנה

 הפקולטה של צעירים סגל חברי של השתתפותם ימוןבמ לסיוע נועדה הקרן.  בפקולטה הצעירים

 . ל"בחו תחרותיים בכנסים

 

                                                                     י. בית הספר בינתחומי של מרכז צגלה

 התעדכנות פורום ליצור היא הספר בית מטרת. בינתחומי הספר בית לראשונה המרכז יקיים השנה

 ספר מבתי סגל חברי ועם זה עם זה להיפגש הפקולטה של הסגל אנשי יוכלו במסגרתו פורמלי-לא

 הספר בית מוקדש השנה. השונים המשפט בתחומי המחקר במצב להתעדכן מנת על בישראל אחרים
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 בנווה יתקיים הספר בית. חיצוניים אורחים ללא, בלבד הפקולטה של הסגל חברי של פנימי למפגש

, ותרבות משפט, כלכלי ניתוח: יהיו השנה המפגש נושאי. לפברואר 29 – 21 כיםבתארי אילן

 .  ופמיניזם המשפט של היסטוריה

 

__________ 

 פרופ' חנוך דגן

 על צגלה-המנהל היוצא של מרכז
 

__________ 

 פרופ' אסף לחובסקי

 על צגלה-המנהל הנכנס של מרכז
 

 

 

 

 


