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 קבלת פנים  0321
 דקאן, הפקולטה למשפטים, תל אביב   רון חריס, ‘ 3       פרופדברי ברכה  03:8

  נשיא האגודה הישראלית למשפט וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב  שרון חנס, ‘ פרופ      
 Political Economy-3 רגולציה ומושב ראשון  0311

  האוניברסיטה העברית ירושלים ר3 יהונתן גבעתי, “יו  
 המרכז הבינתחומי הרצליה יה, ‘אוריאל פרוקצ  

                                                                                       On the Political Economy of Complexity  

 אוניברסיטת תל אביבשי לביא,    
        Discretionary Review and Undesired Cases: Lessons for Institutional Design  

 אוניברסיטת תל אביב )תלמיד מחקר(אסף אקשטיין,    
               Regulatory Fixation and Interest Groups: Empirical Evidence from Securities   

                            Regulation 
 הפסקה  01321
 3 דיני חברות מושב שני 013:8

 אוניברסיטת בר אילן   ר3 עדי אייל, “יו  
   , אוניברסיטת ניו יורק מרסל קהןאוניברסיטת פנסילבניה, אדוארד רוק,       

                 Symbolic Corporate Governance Politics  
 אוניברסיטת הרוורד )תלמידת מחקר( עדי אוסובסקי,   

         The Curious Case of the Secondary Market with Respect to Investor Protection  
 אוניברסיטת הרוורד )תלמיד מחקר( קובי קסטיאל,       

         The Myth of Optimal Executive Compensation in  Controlling-Shareholder  

    Companies 

 הפסקת צהריים  03308
 אוניברסיטת תל אביב אריאל פורת, ‘ 3 פרופהרצאה מרכזית 02311

  כשדברים טובים ורעים קורים ביחד          
 בחירת וועד מנהל  023:8
 3 בתי משפט וליטיגציה  מושב שלישי 0:311

 אוניברסיטת תל אביב ר3 שי לביא, “יו        
 אוניברסיטת חיפה  , נוחי פוליטיס, אוניברסיטת חיפהאייל, -אורן גזל       

  התמקצעות או כלליות? השפעה של התמקצעות של שופטים על ההליכים וההחלטות      

 אוניברסיטת טקססרונן אברהם,    
                               Third Party Litigation Funding —A Signaling Model   

            אוניברסיטת תל אביב )תלמיד מחקר(                                       עומר יחזקאל,    

  כלל מאזן ההסתברויות מול כלל אחריות הסתברותית -ודאות-חישוב הנזק בתנאי אי                                                    

 הפסקה  08321
 3 חוזים, כללי קניין וכללי אחריות מושב רביעי 083:8

 אוניברסיטת תל אביב ר3 שרון חנס, “יו            
  המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן יעד רותם, אוניברסיטת בר אילן, עדי אייל,    
   Incorporation Rules 

 אוניברסיטת בר אילן  אסנת יעקובי, אוניברסיטת בר אילן, אבי וייס,    
    The Effect of Time on Default Remedies for Breach of Contract  

 אוניברסיטת הרוורד )תלמיד מחקר( יותם קפלן,   
            Inefficient Breach and an Optimal Alternative  
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