
 
 
 

 ד"עעל ע"ש צגלה לשנת הלימודים תש-דו"ח פעילות מרכז
   
 

 TIL –כנסים בינלאומיים העתידים להתפרסם בכתב העת של המרכז  .א
 
 Financial Regulation and Comparative Corporate Governance  כנס  1א.

  .3112 ינואר,ב 8-11ים: תאריכשרון חנס ופרופ' אסף חמדני פרופ'  ים:מארגנ
 . 3112ינואר    TIL Vol. 16.1 --התפרסם בצפוי ל

 ( 1)תוכנית בנספח 
 

 Sovereignty as Trusteeship for Humanity – Historical Antecedents and כנס  3א.

their Impact on International Law  
  לוסטיג דורין וד"ר בנבנישתי איל פרופ' נים:מארג

 .3112, ביוני 12-11 תאריכים:

 . 3112יולי   TIL Vol. 16.2 --רסם בצפוי להתפ
 (3)תוכנית בנספח 

 

 אחריםכנסים וסדנאות  .ב
 

)בשיתוף מרכז מיתר,  Law in a Changing Transnational World כנס חוקרים צעירים  1ב.
 מרכז מינרבה לזכויות אדם, פרוייקט גלובל טראסט, ומרכז ספרא לאתיקה(

 .3112, אוקטוברב 21-21: כיםתארי
 (2ת בנספח )תוכני

 
היועץ המשפטי לממשלה והפרשות  בשם החוקערב עיון לרגל צאת ספרה של דינה זילבר: .3ב.

  )בשיתוף מכון ברג( המדינה שטלטלו את
 .3112בנובמבר,  6: ךתארי

 (2)תוכנית בנספח 
 

 )בשיתוף שגרירות צרפת בישראל(  שנים להולדתו 011יום עיון לזכרו של אלבר קאמי, לרגל  .2ב.
 .3112בנובמבר,  13: ךארית

 (2)תוכנית בנספח 
 

 )בשיתוף עם מרכז פישר ומכון טאובנשלג( פורום שופטים ואקדמיה 2ב.
  . 3112, נובמברב 32ריך: תא

 (6)תוכנית בנספח 
 

 הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וכלכלה  . 5ב.
  . 3112, בדצמבר 36תאריך: 

 (1)תוכנית בנספח 
 

 ויד הנדיב(  The Academic Study Group)בשיתוף עם  Fair Copyright Workshop . 6ב.
  . 3112בינואר,  6-1תאריך: 

 (8)תוכנית בנספח 
 
 

)כנס של האגודה הישראלית  יחסי הגומלין בין דיני העבודה למשפט הפרטי ערב עיון בנושא: .1ב.
 למשפט פרטי(
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 .3112אפריל, ב 2: תאריך
 (2)תוכנית בנספח 

 
 Aesthetic Sources in Legalמיכה בכנס השנתי של מכון ברג למשפט והסטוריה . ת8ב.

History. 
 . 3112ביוני,  33-32תאריכים: 

 (11)תוכנית בנספח 
 

אוניברסיטת סיינה , המשותפת לאוניברסיטת תל אביב במשפט וכלכלה הסדנב. השתתפות 2ב.
 .ואוניברסיטת טורונטו

 .3112, ביולי 3-2תאריכים: 
 (11נית בנספח )תוכ

 
 פלסטין-פרויקט צדק מעברי ישראלבמסגרת  סדנה לימודית בדרום אפריקהתמיכה ב. 11ב.

 (13)תוכנית בנספח 
 
 . (בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן והאוניברסיטה העברית) למשפט עברי הרביעיצובה . כנס 11ב.

 . 3112ספטמבר ב 2-11תאריכים:
 (12)תוכנית בנספח 

 
 נתית בקניין רוחני סדנה ש . 13ב.

 . 3112באוקטובר  2תאריך
 (  12)תוכנית בנספח  

 
היבטים סוציולוגיים, פילוסופיים ומשפטיים של שוויון בחברה  בנושא סדנת קריאת ספרים. 12ב.

 כץ. -ד"ר אביחי דורפמן וד"ר תמי קריכלימפגשים לסטודנטים מצטיינים בהנחיית  2 .המודרנית
 (12)תוכנית בנספח 

 
  בנושא תיאוריות קוויריותתמיכה בכנס  .12ב.

 (16)תוכנית בנספח 
 

משפט זכויות ולהט"ב: השקת מאגר מידע על משפט ולהט"ב וציון עשרים שנה לפסק דין  .12ב.
 ותמיכה שנתית במאגר המידע דנילוביץ

 (11)תוכנית בנספח 
 

 :ערב עיון לכבוד צאת ספרו של עמרי בן שחר 16ב.
More Than You Wantes To Know -The Failure of Mandated Disclosure 

 . 3112באפריל,  21תאריך: 
 (  18)תוכנית בנספח  

 
  

 Theoretical Inquiries in Lawכתב העת   .ג
      

 :של כתב העת, בנושא  12.1יצאה לאור חוברת  3112בחודש ינואר 
Public and Private, Beyond Distinctions?""  

 
 :של כתב העת בנושא  12.3יצאה לאור חוברת  3112בחודש יולי  

 "New Approaches for a Safer and Healthier Society"   

 
  ת:תוכן עניינים מפורט של החוברות שיצאו ניתן למצוא באתר של כתב העת בכתוב

http://www.degruyter.com 
 

http://www.degruyter.com/
http://www.degruyter.com/
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 יניסטרטיבית בקליניקות, סדנאות ומחקרים של סגל הפקולטהתמיכה כספית ו/או אדמ .ד
 . , כמדי שנה, בפעילות הקליניקות וכן במחקרים של חברי סגלתמךהמרכז 

         
 מלגות לתלמידים ולחוקרים צעירים .ה

 :מלגות מסוגים שונים ד"בתשעכמדי שנה, חילק המרכז גם 
   

  ושני מלגות ע"ש אלגה צגלה ז"ל לתלמידי תואר שלישי 1 .ו
 

 תואר שני  -מאיה האוספטר
 תואר שלישי -ארי איתן

 תואר שלישי. -רותם קדוש
 

 
 מלגות חילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות בחו"ל:  3.ה
 

 בוסטון הוברמן גלית

 טורונטו שמר גל

 טורונטו לביא רועי

 יורק סלבין עומר

 יורק שחר עדי

 יורק פולני גיא

 יורק מלמד אולה

 מק'גיל אליבלושבסקי 

 קורנל זמיר דנה

 אוסטרליה יואב בנאי

 
 
 

 :תכנית לעמיתי מחקר מחו"ל 2ה.
 :מחקרעמיתי  שמונהבמכון  והשנה שה      

Dr. Anush Kapadia, Harvard  

Marie Gren, Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
Innokenty (Kenny) Pyetranker, Harvard   
Toby Susan Goldbach, Cornell  
Professor Paul Tractenberg, Rutgers University 
Dr. Jozef Valuch, Comenius University, Bratislava 

Dr. Ondrej Blazo, Comenius University, Bratislava 

 
   עמית צגלה. 2ה.

 ה ד"ר עמית פונדיק צגלה הי ד עמיתשנת תשע"ב      
 

  Post Docמלגת  2ה.
 תנה מלגה לד"ר אלון כהן השנה ני      

 
 

 פרסי צגלה למאמרים מצטיינים  .ו
 בה נערכת תחרות פרסי צגלה למאמרים מצטיינים.  השמיניתזו השנה 
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מהפקולטה  ר יאיר שגיאד"השנה ללמאמרים מצטיינים של חברי סגל צעירים הוענק צגלה פרס  .1.ו
ת המשפט העליון במדינת הסמכות והרשות: על הקמת בי"ו על מאמר ,טת חיפהאוניברסילמשפטים, 

 "ישראל
 

שני פרס צגלה למאמר המצטיין של סטודנטים למשפטים באוניברסיטת תל אביב הוענק ל .3.ו
 סטודנטים:

 על מאמרו למר אלדר הבר
Copyrighted Crimes: The Copyrightability of Illegal Works  

 

 על מאמרה לגב' מאיה מארק

Just Ring Twice : Law and Society Under the Rent Control Regime in Israel, 1948-1954  

 

 (12תוכנית בנספח )

 
 קרן לעידוד פעילות בינלאומית של חברי הסגל הצעיר .ז

  גם השנה תמך המרכז בהשתתפות חברי סגל וכן תלמידי מחקר בכנסים תחרותיים בחו"ל.
 ים:מענק והשנה הוענק

  Xiamen Workshop on Institutional Analysis -בעבור השתתפות  -אסף אקשטיין 
 מלגת תמיכה חד פעמית.  – שרון בסן

של האגודה האירופית של היסטוריונים צעירים של  31-הכנס השנתי העבור השתתפות  - עומר אלוני
 (AYLHהמשפט )

  Heterodox innovations and development pathways workshopעבור השתתפות בכנס  – אבינועם הכהן
 
 

   הרצאה שנתית בתיאוריה של המשפט .ח
  3112שנה לא התקיימה הרצאת צגלה השנתית. הוחלט לדחותה לדצמבר ה
 

 
 


