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 על ע"ש צגלה-מרכז
 

  תשס"חשנת ופעילות צפויה ב זתשס"לשנת דו"ח פעילות 
 

I הלימודים תשס"ז בשנת. פעילויות שקיים המרכז 
 :יות הבאותוקיים המרכז את הפעיל ז"תשסבשנת הלימודים 

 
  (TIL –של המרכז עת )העתידים להתפרסם בכתב הא. כנסים בינלאומיים 

 עם הפקולטה למשפטים של בשיתוף ורגן שא (7002ינואר  3 – 5)  Legal Luckכנס בנושא . 1א.
 האוניברסיטה העברית(. מפרופ' חנוך דגן ופרופ' דוד אנוך )הכנס היו  מארגני. האוניברסיטה העברית

 תכנית הכנס: להלן 
                

3/1/2007 

09:00 

Greetings:  Yoav Dotan, Dean of the Faculty of Law, the Hebrew University of Jerusalem 

 

I  Moral and Legal LUck: Some abstract issues 

 

09:15-10:30 

Arthur Ripstein, University of Toronto 

Closing the Gap 

Comment: Danny Statman, University of Haifa 

 

10:45-12:00 

Meir Dan-Cohen, University of California, Berkeley 

Luck and Identity 

Comment: Andrei Marmor, University of Southern California 

 

12:15-13:30 

David Enoch, the Hebrew University of Jerusalem 

Luck between Morality, Law and Justice 

Comment: Ori Simchen, University of British Columbia  

 

II  Legal Luck and Tort Law 

 

15:00-16:15 

Ariel Porat, Tel Aviv University 

Offsetting Risks 

Comment: Oren Gazal, University of Haifa  

 

16:30-17:45 

Tom Baker, University of Connecticut  

Liability Insurance and Legal Luck 

Comment: Doron Teichman, the Hebrew University of Jerusalem 

 

4/1/2007 

09:00 

Greetings:  Hanoch Dagan, Dean of the Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University 

 

III  luck and Distributive Justice 
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09:15-10:45 

Elizabeth Anderson, University of Michigan 

How Should Egalitarians cope with Market Risk? 

Comment: Roy Kreitner, Tel Aviv University 

 

11:00-12:30 

Daniel Markovitz, Yale University  

Involuntary Disadvantage as a Form of Subordination 

Comment: Alon Harel, the Hebrew University of Jerusalem 

 

 

IV  Legal Luck and Criminal Law 

 

14:30-16:00 

Yoram Shachar, Interdisciplinary Center, Herzliya  

Abandonment, Renunciation and Remorse 

Comment: Keren Shapira-Ettinger, Bar-Ilan University 

 

16:15-17:45 

Benjamin Zipursky, Fordham University 

Tort, Crime and Legal Luck 

Comment: Re'em Segev, the Hebrew University of Jerusalem 

 

5/1/2007 

IV  Lucky and unlucky in your judge 

 

09:30-10:45 

Menachem Mautner, Tel Aviv University  

Luck in the Courts 

Comment: Daphna Hacker, Tel Aviv University  

 

 

11:00-12:15 

Jeremy Waldron, New York University 

Lucky in Your Judge  

Comment: Chaim Gans, Tel Aviv University  

 

Concluding Remarks  

 

Assaf Likhovski, Director of the Cegla Center, the Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv 

University 
 

  Richard Epsteinעל ידי במיוחד עבור החוברת שנכתב נוסף )יחד עם מאמר  המאמרים שהוצגו בכנס
שעתידה  ,Theoretical Inquiries in Lawשל כתב העת  1.1פורסמו בחוברת י מאוניברסיטת שיקגו(

 . 7002לצאת בינואר 
 

מאי  Legal Pluralism, Privatization of Law and Multiculturalism (30 – 31כנס בנושא . 7א.
 תכנית הכנס: להלן פרופ' מנחם מאוטנר וד"ר טליה פישר. הכנס היו  (. מארגני7002
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30/5/2007 

09:00-9:15 

Greetings:  Hanoch Dagan, Dean of the Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University  

 

I   Legal Pluralism  

 

09:15-10:30 

Christine Parker, University of Melbourne 

The Pluralization of Business Regulation 

Comment: Robert E. Rosen, University of Miami School of Law 

 

10:45-12:00 

Ronen Shamir, Tel Aviv University 

The New Regulators: Multinational Banks 

Comment: Ron Harris, Tel Aviv University 

 

12:15-13:30 

 Gad Barzilai, University of Washington 

Beyond Relativism: Where is Political Power in Legal Pluralism? 

Comment: Yishai Blank, Tel Aviv University 

 

15:30-16:45 

Ido Shahar, Tel Aviv University  
State, Society and the Relation between them: Implications for 

 the Study of Legal Pluralism  

Comment: Shai Lavi, Tel Aviv University 

 

II   Privatization of Law 

  

17:00-18:15 

Edward Stringham, San Jose State University 

Private Adjudication of Disputes 

Comment: David Gilo, Tel Aviv University 

 

31/5/2007 

09:15-10:30 

Talia Fisher, Tel Aviv University 

Nomos Without Narrative 

Comment: Daniel Statman, Haifa University  

 

10:45-12:00 

John Hasnas, Georgetown University 

       Depoliticization 

                  ^ 

The Privatization of Law 

Comment: Yoram Shachar, Interdisciplinary Center, Herzliya  

 

 

III   Multiculturalism   
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12:15-13:30 

Jeff Spinner-Halev, University of North Carolina 

Liberalism and Religion:  Against Congruence 

Comment: Tamar Meisels,  Tel Aviv University 

 

15:30-16:45 

Ayelet Shachar, University of Toronto 

Privatizing Justice: By Whom and For What Purpose? A Cautionary Tale from Religious 

Arbitration in Family Law Disputes 

Comment: Dafna Hacker, Tel Aviv University 

 

17:00-18:15 

Menachem Mautner, Tel Aviv University 

From "Honor" to "Dignity": How Should a Liberal State Treat Non-Liberal Cultural 

Groups?  

Comment: Hanoch Dagan, Tel Aviv University 

 

Concluding Remarks 

 

Assaf Likhovski, Director of the Cegla Center and Editor in Chief, Theoretical Inquiries 

in Law 

  

  ,Theoretical Inquiries in Lawכתב העת  1.7פורסמו בחוברת של יהמאמרים שהוצגו בכנס 
  . 7002שעתידה לצאת ביולי 

 
 אחריםב. כנסים ואירועים 

יום העיון היה  מארגן. (7002בינואר  12)  יום עיון בנושא דת, משפט ומודרניות במזרח התיכון. 1ב.
 ניתן לצפות ביום העיון גם באינטרנט בכתובת) ם העיוןלהלן תוכנית יואסף לחובסקי.  ופ'פר

http://video.tau.ac.il/Lectures/law/cegla/Religion_Law_and_Modernity_in_the_Mi
ddile_East 

mailto:meisels@post.tau.ac.il
http://video.tau.ac.il/Lectures/law/cegla/Religion_Law_and_Modernity_in_the_Middile_East
http://video.tau.ac.il/Lectures/law/cegla/Religion_Law_and_Modernity_in_the_Middile_East
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21:21-21:11 
 :פתיחה דברי

 
 אסף לחובסקי 'פרופ
 אביב-תל אוניברסיטת, המשפט של בינתחומי למחקר צגלה ש"ע על-מרכז מנהל

 

21:21 – 24:31 
 עבר :מושב ראשון

 
 רון חריס'  פרופ: ר"יו

 אביב תל אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה הדקאן,-סגן
 
 אגמון איריס ר"ד

 גוריון-אוניברסיטת בן ,תיכון המחלקה ללימודי המזרח
 העוסמאנית התקופה בשלהי השרעי הדין בבית" קאדי של צדק"ו דין-עורכי

 
  רובין                                     אבי ר"ד

 גוריון-אוניברסיטת בן ,תיכון ללימודי המזרח המחלקה
 מודרניות ומשפט באימפריה העוסמאנית, כמה הערות על חילון

 
 טולידאנו אהוד' דיון: פרופ

 אביב תל אוניברסיטת  ,להיסטוריה הספר בית שרא
 

20:11–26::: 
: : הווההווה מושב שנימושב שני   

 הקר דפנה ר"ד:  ר"יו
 אביב תל אוניברסיטת ,ומגדר נשים ללימודי והתוכניתלמשפטים  פקולטה

 
 שחר עדו ר"ד

   אביב תל ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת לסוציולוגיה החוג
  והשונה הדומה על הערות כמה": מודרני םקד" מוסלמי ומשפט" מודרני" מוסלמי משפט

 
                            חורי אמיר ר"ד

אביב תל אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה  
למערב אסלאם בין התיכון במזרח רוחני קניין יניד  

 
ר מוסה אבו רמדאן "ד  

חיפה  אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה  
המוסלמי המשפט של שראליזציהוי מיזציהאאסל: ילדים החזקת בדיני פורמהר  

 
                             בכור גיא ר"ד: דיון

הרצליה, הבינתחומי בית הספר לממשל, המרכז  
 

26:21 – 24:31 
  יהדותיהדות  --השוואתית השוואתית   מבטמבט  זויתזוית  ::שלישישלישי  מושבמושב

 
                        ווזנר שי ר"ד :ר"יו

 אביב תל אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה
 

 וסטרייך ימלךאל' פרופ
 אביב    תל אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה

 הייבום בדין תמורות: במזרח ישראל בקהילות ומודרניות משפט, דת
 
  ר אריה אדרעי"ד

   אוניברסיטת תל אביב, פקולטה למשפטים
  וציונות אורתודוקסיה: המודרניות למשבר ביהדות תגובות

 
 זוהר צבי' פרופ: דיון

 ירושלים, הרטמן שלום מכוןאילן ו בר וניברסיטתא, למשפטים הפקולטה
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 etical Inquiries in LawTheorג. כתב העת  
. בחודש Critical Modernitiesבנושא של כתב העת,   8-1חוברת לאור  היצא 7002בחודש ינואר . 1ג.

מפורט של תוכן עניינים . ?Why Citizenshipבנושא של כתב העת  8-2חוברת לאור  היצא 7002יולי 
 /http://www.bepress.com/tilהחוברות שיצאו ניתן למצוא באתר של כתב העת בכתובת: 

 
שנה . ה ,Lexis, Westlaw,  LegalTrac Bepressהבאים:  נכלל במאגרי המידע TILכתב העת . 7ג.
 .Hein on Lineמאגר של גם לכתב העת תווסף ה
 
בכתב העת מעבר למסגרת מאמרים המתפרסמים הכדי להרחיב את מעגל השיח האקדמי סביב . 3ג.

פורום חדש שבו ( Bepress)באתר האלקטרונית של כתב העת  גרסהבליצור , הוחלט החוברת המודפסת
וזאת החל מחודש יולי "TIL Forum" כותרת  תחת ה יכללו תגובות למאמרים שמתפרסים בכתב העת 

7002 . 
 
 TILהודות לאיכות המאמרים והעריכה של כתב העת במהלך השנים שמאז הקמתו נמצא כיום . 4ג.

דורג, זו השנה השנייה, מכתב העת בראש טבלת כתבי העת בתחום התיאוריה של המשפט בעולם. 
ם העוסקים בתיאוריה של המשפט על ידי מבין עשרים ושלושה כתבי עת בינלאומיי השניבמקום 

 . Washington and Lee Law School   –מערכת דירוג כתבי העת במשפטים של ה 
 

 ד. מרצים אורחים
כל שמו של )ליד  האורחים הבאיםפרופסורים רח מרכז צגלה את היא זבשנת הלימודים תשס". 1ד.

 : פקולטה(לימד באותו הקורס ד לו הוא שייך ושם מרצה מצויין המוס
 

John Donohue, Yale University - "Empirical Law and Economics"  

 

Ariela Gross, University of Southern California - "Law, Race & Slavery in Comparative 

Perspective" 

 

Kurt Siehr, Hamburg University - "Visual Arts and the Law"  
 

Ernest Weinrib, University of Toronto - "The Theory of Private Law"  

 
 

של  אורחים הבאיםלאירוח הפרופסורים ההמרכז מבחינה אדמיניסטרטיבית ע סייבנוסף, . 7ד.
 :פקולטהה
  

Prof. Burton Caine, Temple University Beasley School of Law - First Amendment 

 

Lior Strahilevitz , University of Chicago Law School - "Social Norms" 

 

Uzi Segal, Boston College - "Social Justice" 

 

Philip Postlewaite, Northwestern University School of Law – "International Taxation" 
 
Pnina Lahav, Boston University School of Law  and Alexandra Lahav, University of 

Connecticut School of Law - "The Constitution of the United States: What does it 

promise, how is it litigated?"  
 
Lorraine Weinrib, Toronto University - "The Post War Constitutional State"  

 

Michael Moore and Heidi Hurd, University of Illinois College of Law - "Theories of 

Areas of Law"  

 

http://www.bepress.com/til/
http://www.bepress.com/til
http://www2.tau.ac.il/yedion/syllabus.asp?year=2005&course=1411664701
http://www2.tau.ac.il/yedion/syllabus.asp?year=2005&course=1411664701
http://www.bu.edu/
http://www.bu.edu/law/
http://www.bu.edu/
http://www.bu.edu/law/
http://www2.tau.ac.il/yedion/syllabus.asp?year=2005&course=1411565001
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 ת ומחקרים של סגל הפקולטהסדנאוקליניקות, בכספית ו/או אדמיניסטרטיבית תמיכה  . ה
 קליניקות:  .2ה.

 . של הפקולטה למשפטיםש אלגה צגלה ז"ל כמדי שנה, תמך המרכז כספית בפעילות הקליניקות ע"
 

  מים:ופורדנאות וס. 1ה.
 אות נדמך אדמיניסטרטיבית בפעילות הסהשנה חל גידול בפעילות הסדנאות בפקולטה. המרכז ת

 לפי הפירוט הבא: הופיעו בהן מן את האורחים הזרים שוכן מי
 

 הסדנה למשפט והיסטוריה. .א7ה.
   בסדנה  הופיעו, בתמיכת המרכז, המרצים הזרים הבאים:

Stuart Banner, UCLA 

 

Richard Ross, University of Illinois 
 הסדנה למשפט וכלכלה. .ב7ה.

 בסדנה  הופיעו, בתמיכת המרכז, המרצים הזרים הבאים:
Howard Chang, University of Pennsylvania  

 

David Weisbach, University of Chicago Law School 

 

Markus Mobius, Harvard University 
     

  למשפט ומיסים ההסדנ. .ג7ה.
 בסדנה  הופיעו, בתמיכת המרכז, המרצים הזרים הבאים: 

Michael Livingston, Rutgers University  

 

Eric Zolt, UCLA 
 הסדנה למשפט וחשיבה פוליטית . ד.7ה.

 בסדנה  הופיעו, בתמיכת המרכז, המרצים הזרים הבאים: 
Bernard Harcourt, University of Chicago Law School 

 

Markus Dubber, University at Buffalo Law School 

 
 הסדנה למשפט עברי   . .ה7ה.

 ם:בסדנה  הופיעו, בתמיכת המרכז, המרצים הזרים הבאי 
Steven Wilf, University of Connecticut School of Law 

 

Bernard Jackson, Manchester University Law School 

 

Ernest Weinrib, University of Toronto Law School 

 

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

 הסדנה לאיכות הסביבה       . .ו7ה.
                                                                               המרכז, המרצים הזרים הבאים:אדמיניסטרטיבית של בסדנה  הופיעו, בתמיכת  

 Prof. Robert Verchick, Loyola University, New Orleans College of Law 
   

 Prof. Daniel Farber, School of Law, University of California., Berkeley 
   

  Prof. Noga Morag-Levin, Michigan State University College of Law 
 
 

 .. הפורום למשפט הפרטי:.ז7ה.
 המרצה הזר הבא:                                                                              ום הופיע בפור 

http://www.tau.ac.il/law/workshops/historyandlaw/15-5-06.doc
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Stuart Banner, UCLA 
 

 מחקרים: .3ה.
 המרכז העניק השנה  במהלך . ך המרכז במימון מחקרים של חברי סגל הפקולטה, תמכמדי שנה
 עשר  שמונההנכתבים על ידי ה מאמרים לושושספרים ועשרים  מונהשתמיכה במחקר למענקים ל

 חברי סגל בפקולטה.  
 

 של חברי הפקולטה: תמיכה בכנסים  .0ה.
 ארגנואותם הבאים  כנסיםכספית ו/או אדמיניסטרטיבית להמרכז סייע דים תשס"ז  בשנת הלימו

 הפקולטה:  חברי סגל של
 

  Law and בנושא יכות הסביבה שנערכה בפקולטה על ידי התוכנית לא סדנה בינלאומית ..א4ה.

 Environment דוד שור ויששכר רוזנצבי.  - (.  מארגנים7002)דצמבר                       
 

 ( )בשיתוף 7002)דצמבר Justice, Legitimacy, and Public International Law כנס בנושא  ..ב4ה.
 גנז ואיל בנבנשתי.  ייםח -מארגנים  אוניברסיטת ברן, שוויץ(.עם מרכז מינרבה ו

 
 Universiteit( )בשיתוף עם  7002)פברואר   :Law and Economic Development בנושא כנס. .ג4ה.

Brussel Vrije .)שרון חנס.  -מארגן  , בלגיה 
 

זה, מאי י)ליבורנו ופ  Israeli and European Law: Issues and Comparisonבנושאכנס .ד. 4ה.
 מעוז. אשר  - (. מארגן7002

 
י ניו, סיינה)טורונטו אוניברסיטת סיינה ו אוניברסיטת משותפת עם סדנת משפט וכלכלה. ה.4ה.

 דיויד גילה.  -(. מארגן 7002
 
 לחוקרים צעיריםם וילתלמיד. מלגות ו

 מלגות ע"ש אלגה צגלה ז"ל . 2ו.
וחוקרות צעירים  לחוקרים לגות קיום ע"ש גב' אלגה צגלה ז"למזה מספר שנים מעניק מרכז צגלה מי

  מלגות כאמור.לתלמידי הפקולטה  המרכזעניק ה השנהגם בתחילת דרכם האקדמית. 
 
 תוכניות חילופי הסטודנטים תמיכה ב. 1ו.

בין הפקולטה למשפטים ואוניברסיטאות בחו"ל. תמך המרכז בתוכניות חילופי הסטודנטים  כמדי שנה
 . מוסדות בחו"ללמוד במלגות לתלמידים הנוסעים ל 12השנה העניק המרכז 

 
      תכנית לעמיתי מחקר מחו"ל .3ו.

 :המרכז מימן השנה באופן חלקי את השהות של שני חוקרים אורחים בפקולטה
Grietje Baars, Doctoral candidate at University College London (first semester).   

 

Ori Simchen, Associate Professor Law School, University of British Columbia (second 

semester). 
 

 לד"ר יופי תירושמלגת מחקר . 0ו.
בעקבות פניה של דקאן הפקולטה בשיתוף עם רקטור ונשיא האוניברסיטה, העניק השנה המרכז מלגת 

הפקולטה החל משנת עומדת להצטרף לסגל ו  NYUהשוהה באוניברסיטת מחקר לד"ר יופי תירוש, 
 . טהלימודים תשס"

 
 מצטיינים  יםצגלה למאמר יפרס ז.

 בר סגל צעיר.למאמר המצטיין בעברית של חצגלה פרס את  שנייההמרכז חילק השנה בפעם ה. 1ז. 
 מנת לתרום להתפתחות המשפט -מיועד לעודד חברי סגל צעירים לכתוב ולפרסם בעברית עלפרס זה  

 ות מיוחדת בכתיבה כזו לאור יש חשיב הישראלי והשיח המשפטי בישראל, וזאת בעיקר בנושאים בהם
 הישראלי המיוחד שלהם.    ההקשר 

 
לוועדת הפרס, בה היו חברים חברי סגל מהפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב ומבתי ספר 

עשר חברי סגל -אחרים למשפטים בארץ, הוגשו השנה עשרים ושבעה מאמרים פרי עטם של תשע
  ל ארבע האוניברסיטאות ובארבע מכללות.צעירים בבתי הספר למשפטים בכ
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"של מי  אביב תל מאוניברסיטת צבי-רוזן יששכר ר"ד של מאמרו ועדהה בחרה המאמרים מתוך

 הפסולת הזאת לעזאזל?!"
 
פרס צגלה למאמר המצטיין של סטודנטים למשפטים את  רכז חילק השנה בפעם הראשונההמ . 7ז.

א לסמן עבודות מצטיינות במיוחד של סטודנטים למשפטים היזה פרס מטרת  .באוניברסיטת תל אביב
 . באוניברסיטת תל אביב

 
סטודנטים למשפטים באוניברסיטת תל חמישה עשר מאמרים, פרי עטם של עשרה הוגשו לוועדה 

את מאמרו של טל גולן, דוקטורנט  הפרס לצורך שהוקמה ועדהה בחרה המאמרים מתוךב.אבי
 .קהילות, גבולות ומדינת הרווחה" –קצבת הזקנה   קתבפקולטה, "מבחן התושבות בהענ

 
צגלה. הטקס כלל דיון -על ידי מר מיכאל בירון 7112במאי  01שנערך ב טקס . פרסי צגלה חולקו ב3ז.

  ' גיא מונדלקפרופד"ר ישי בלנק, , פרופ' אריאל פורתביקורתי בשני המאמרים שזכו בפרס. השתתפו 
 (. אילן אוניברסיטת בר)מ ד"ר צילי דגןו
 
     . קרן לעידוד  פעילות בינלאומית  של חברי הסגל הצעירח 

 הסגל חברי של בינלאומית אקדמית פעילות לעידוד שנתית קרן לראשונה המרכז פעילה השנה
 הפקולטה של צעירים סגל חברי של השתתפותם במימון לסיוע נועדה הקרן.  בפקולטה הצעירים
וכן בנסיעה של  חלקי בנסיעות של שלושה חברי סגל מכה באופןהקרן ת. ל"בחו תחרותיים בכנסים

 לכנסים תחרותיים בחו"ל.  דוקטורנטית
 

                                                                     . בית הספר בינתחומי של מרכז צגלהט
 היא הספר בית מטרת. על ע"ש צגלה-של מרכז בינתחומיה הספר בית לראשונה התקיים השנה. 1ט.

 זה עם זה להיפגש הפקולטה של הסגל אנשי יוכלו במסגרתו יפורמאל-בלתי התעדכנות פורום ליצור
. השונים המשפט בתחומי המחקר במצב להתעדכן מנת על בישראל אחרים ספר מבתי סגל חברי ועם

 . חיצוניים חיםאור ללא, בלבד הפקולטה של הסגל חברי של פנימי למפגש הספר בית וקדשה השנה
 

נדונו במסגרת בית הספר . 7002 לפברואר 01 – 01 בתאריכים אילן בנווה. בית הספר נערך השנה 7ט.
. ראשארבעה נושאים שלכל אחד מהם הוקדשו שלוש שעות דיון על בסיס חומרי קריאה שחולקו מ

ון חריס ואסף )ר המשפט של היסטוריה ,ותרבות )מני מאוטנר ושי לביא( היו משפט המפגש נושאי
  .(ואבי טבח כלכלי של המשפט )עמרי ידלין ארז ודפנה הקר( וניתוח-לחובסקי(,  פמיניזם )דפנה ברק

 
 שונות י. 

במסגרת המרכז נוהל תקציבי מחקר שמטרתו להסדיר את נושא חלוקת תקציב נכתב ואושר השנה 
 המחקר של המרכז באופן יעיל ושוויוני יותר.
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IIת הלימודים תשס"ח . תחזית ארועים לשנ 

 כלליא. 
שני כנסים "ח תהיה שנת המשפט ההשוואתי במרכז צגלה. במסגרת שנה זו מתוכננים סששנת ת

ת )וזאת ושעוסקים בשאלות של משפט השוואתי מזוויות שונוסדנת מחקר בינלאומית בינלאומים 
במובהק(.  בנוסף לשני כנסים בינלאומיים אחרים שמתכנן המרכז בתחומים שאינם השוואתים

 Legal(, 7002)מרץ  :Convergance and Divergance of Lawשלושת הכנסים הללו הם 

Transplants: A Comparative Historical Analysis  ן סדנת מחקר בנושא ( וכ7002)יוני 
Comparative Persectives on Tax Law and Culture  (7002)אוגוסט 

 
מית הענפה של המרכז תמומן ברובה המכריע מכספים שגויסו השנה ראוי לצויין כי הפעילות הבינלאו

, המכון ללימודים )קרן מרק ריץ'( המכון ללימודים מתקדמים בתל אביב פקולטטים:-ממקורות חוץ
מדעים, הפקולטה לרפואה מתקדמים בירושלים, המכון הלאומי למדיניות בריאות, הקרן הלאומית ל

-דולר ממקורות חוץ 20,000 בסה"כ גויס השנה סכום שלאילן. הפקולטה למשפטים בבר בתל אביב ו
 יות אלו. ופקולטטים לתמיכה בפעיל

 
  TILsהעתידים להתפרסם בכתב העת . כנסים בינלאומיים ב
     Community and Propertyבנושא  . כנס1.ב

 פרחומובסקי )בר אילן( וגדעון שור דוד מארגנים: 
       7002ינואר  4 – 7תאריך: 

 בר אילןהפקולטה למשפטים בשיתוף עם: 
 
     Legal Transplants: A Comparative Historical Analysisבנושא . כנס 7.ב

 שתעסוק בנושא במכון ללימודים מתקדמים הכנס נערך במסגרת קבוצת מחקר
 באוניברסיטה העברית

 מארגנים: רון חריס ואסף לחובסקי
 7002יוני  13 – 11תאריך: 

 קרן פאולה גולדברג ועברית( אונ' המרכז ללימודים מתקדמים ) :בשיתוף עם
   
 . כנסים אחריםג 

   :Medical Accidents and Patient Safety in Israel בנושאכנס . 1.ג
Legal and Interdisciplinary Perspectives   

 מארגנים: אריאל פורת ורונן אברהם )נורת'וסטרן(
 7002מאי  5 – 4תאריך: 

 הפקולטה לרפואה תל אביבהמכון הלאומי למדיניות בריאות, הקתדרה ע"ש אלן פוהר,  :וף עםבשית
 

 

       Convergence and Divergence of Law: German and Israeliבנושא כנס . 7.ג

Perspectives 

 )מכון מקס פלנק, המבורג( Jürgen Basedow -ו מארגנים: רועי קריטנר 
 7002במרץ  75 – 74תאריך: 

 קרן פאולה גולדברג  : בשיתוף עם
 
    Comparative Persectives on Tax Law and Cultureסדנה בינלאומית  3.ג

 מארגנים: אסף לחובסקי, יורם מרגליות, צילי דגן, ריק קריבר )מונש(
 7002אוגוסט  70 – 12תאריך: 

 ( בתל אביב תקדמיםקרן מרק ריץ )המכון ללימודים מוהקרן הלאומית למדעים  :בשיתוף עם
 
      וסדנאות . מרצים אורחיםד

 המרכז ללימודי המרצים האורחים והטיפול בהם יעשה על ידי מימון חל משנת תשס"ח ה
 ר לקרן צבורה לשבתוני וביע למרכז שנחסך . הכסףשהוקם בשנה שעברה מתקדמים משפט
  .לחברי סגל מחקר
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 מחקרים של סגל הפקולטהבו בכנסים, של הפקולטה בקליניקות.  תמיכה כספית ה

יתמוך המרכז בנוסף . יניקות וכן במחקרים של חברי סגלהמרכז יתמוך, כמדי שנה, בפעילות הקל
 השתתפות חברי סגל מטעם הפקולטה בכנס משותף לאוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת מילנוב
 (. מארגן: אשר מעוז)
 
 תומשלחו . מלגות לתלמידים ולחוקרים צעיריםו

לתלמידי תואר שלישי ושני, מלגות מלגות ע"ש אלגה צגלה ז"ל כמדי שנה, יחלק המרכז גם בתשס"ח 
מקס וני שנתית של תלמידי הפקולטה למכ-חילופי סטודנטים, מלגות ומימון במסגרת המשלחת הדו

)בתוכנית ישתתפו השנה שתי עמיתות, האחת  תכנית לעמיתי מחקר מחו"לפלנק וכן מלגות במסגרת 
 .(ללא מלגה עמיתה אחתתגיע בנוסף קבל מלגה. ת
 

 ז. פרסי צגלה למאמרים מצטיינים 
גם השנה יערוך המרכז תחרות פרסי צגלה למאמרים מצטיינים בעברית של חברי סגל צעירים מכל בתי 

 הספר למשפטים בישראל. ושל סטודנטים למשפטים מאוניברסיטת תל אביב
 

  של חברי הסגל הצעיר ח. קרן לעידוד  פעילות בינלאומית 
  גם השנה יתמוך המרכז בהשתתפות חברי סגל וכן תלמידי מחקר בכנסים תחרותיים בחו"ל. 

    
                ט. בית הספר בינתחומי של מרכז צגלה

 נושא בית הספר הבינתחומי של מרכז השנה יערך בפעם השניה בית הספר הבינתחומי של מרכז צגלה. 
                                                           . 7002בפברואר  14 – 13לובליזציה". מועד מתוכנן: צגלה השנה הוא "ג

          
          י. הרצאה שנתית בתיאוריה של המשפט

 ההרצאה השנתית הראשונה שתוכננה בשנה שעברה בוטלה בשל מחלת אשתו של המרצה. היא 
 . ההרצאה אוון פיס מאוניבסיטת יילהוא  המרצהשנת הלימודים הנוכחית. נדחתה לשבוע הראשון של 

 הכוונה. 7002קטובר או 75כן יקיים המרצה קולוקוויום בתאריך כמו . 7002אוקטובר  74 -תערך ב 
 . TILהיא לפרסם לאחר מכן את ההרצאה במסגרת 

 
     יא. קרן צבורה עבור שבתוני מחקר
 מרכז ללימודי משפט מתקדמים לאחריות הים והסדנאות כתוצאה מהעברת המרצים האורח

 במסגרת תוכנית חדשה  חלוקה בשנים הבאותוישמרו לחלוקה  השנה ולא יחולקהשתחררו כספים ש
 .לשבתוני מחקר לחברי סגל צעיר

 
    בינוי. בי

עד כה התנהל המרכז משני חדרים בקומת המרתף של הפקולטה. חדרים אלו לא יכלו להכיל הן את 
. משום כך, הקצה דקאן הפקולטה שלושה TILהפעילות המנהלית של המרכז והן את פעילות מערכת 

חדרים בקומה השלישית של בניין הפקולטה לטובת המרכז. אחד מחדרים אלו חולק לשנים כדי ליצור 
, חדר לעמיתי המחקר מנהל המרכזלר ארבעה חדרים שישמשו מעתה את המרכז )חדר למזכירות, חד

 (. TILוחדר למערכת רכז ואורחים נוספים של המ
 

 
 

______________ 
 פרופ' אסף לחובסקי

 על ע"ש צגלה-מנהל מרכז
 


