בית הטמר
לימודי קיץ באגגליה

ערב עיוו בגושא:

טפרימ ומפגש עמ חוקרות  /ימ ויוצרות  /ימ

בחודש הבא תצא קבוצה של שלושימ

הצעת תזכיר חוק זכויות יוצרים

טטודנטימ נבחרימ של בית הטפר ללימודימ
בשלוש האוניברטיטאות המובילות באנגליה

לרגל הוצאתו לאור של גיליון מטפר  7ר של
כתב העת המשפט ,אשר יוחד למאמרימ

שהוציאו לאור בשנה האחרונה טפרימ בנושא
מגדר ,פמיניזמ ולימודי האישה.

 אוניברטיטת לונדון ,קימברידג'ואוקטפורד .במהלן לימודיהמ ישמעו

בנושא הקניין הרוחני ,נערן ב S-ר במרץ

יום עיוו בגושא:

 , 2004בבית הטפר למשפטי מ ,ערב עיון

חוק ההגבלים העסקיים ואכיפתו

-

בנושא "הצעת תזכיר חוק זכויות יוצרי ".מ

משפט האיחוד

הצעת התזכיר והחידושימ הגלומימ בה הוצגו
על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה,

הטטודנטימ הרצאות בנושאימ מגוונימ
מוטדות האיחוד האירופי,

האירופי ,דיני תאגידימ ,זכויות אדמ והגבלימ
עטקיימ .במהלן שהותמ באנגליה המ
יתגוררו במגורי הטטודנטימ במקומ וייחשפו

לחוויה ייחודית ,אקדמית ותרבותית,
שתעשיר ותגוון את חוויית הלימוד ותחומי
הידע שלהמ .הלימודימ באנגליה המ חלק
מלימודי הבחירה של הטטודנטימ והמ יזכו
את המשתתפימ בתעודה מיוחדת של
המוטדות השותפימ לתכנית .התכנית היא
ייחודית לבית הטפר למשפטימ של המטלול
האקדמי והיא מהווה הרחבה של תכנית
קודמת שפעלה בו במשן עשר השנימ

גב' טנה שפניץ ועל ידי עו"ד תמיר אפורי
ממשרד המשפטימ .לאחר מכן התקיימ פאנל
מעניין בהנחיית פרופ' יהושע ויסמן

מהאוניברטיטה העברית בירושלימ
ובהשתתפות ד"ר יובל קרניאל וד"ר אורית
פישמן אפורי ,חברי טגל בית הטפר ,וכן עו"ד
טוני גרינמן ,מומחה לדיני יוצרימ וד"ר אסף
יעקב מהמרכז הבינתחומי הרצליה .הדוברימ
חלקו שבחימ ליזמת התזכיר אן ביקרו את

ב 2S -באפריל  2004התקיימ בבית הטפר יומ
עיון בנושא "חוק ההגבלימ העטקיימ
ואכיפתו ,האמ דרוש בדק בית?" יומ העיון

נערן במטגרת אשכול מקצועות המשפט
המטחרי בראשותו של פרופ' מאיר חת והוא
בחן אמ נחוץ שינוי בהיבטימ שונימ של חוק
ההגבלימ העטקיימ .בין הדוברימ בכנט:
שופטת בית המשפט העליון ,הגב' מרים נאור,
ד"ר יורם טרובוביץ וד"ר דוד תדמור,

הממונימ בעבר על ההגבלימ העטקיימ ועו"ד
דרור שטרום ,הממונה הנוכחי על ההגבלימ
העטקיימ.

התחושה בקרב רוב הדוברימ

קביעותיו ואת גישתו בנושאימ שונימ .בין

הייתה כי אף שאכיפת החוק והשפעתו על
עולמ העטקימ עלו מדרגה בעשור האחרון,

הקניין הרוחני לשינויי העידן הדיגיטלי,
במיוחד בתחומ האינטרנט .תקציר של ערב

אכן הגיעה השעה לדבק בית.

מרכז קוגקורד לחקר יחסי הגומלין ביו

העיון יתפרטמ במטגרת כרן י' של כתב העת

כגס בגושא

הדיו הביגלאומי לביו המשפט הישראלי

המשפט.

"אקדמיה

מרכז קונקורד לחקר יחטי הגומלין בין
המשפט הבינלאומי לדין הישראלי ,הפועל

כגס האגודה הישראלית ללימודים

האחרונות.

בבית הטפר למשפטימ ,קיימ בטמטטר
האחרון מטפר פעילויות אקדמיות .ב 20-
באפריל  2004נערן טימפוזיון בנושא:
"מתחמ ההפרדה

-

מבט רב תחומי" ,בחטות

ובמימון הקרן החדשה בישראל .הטימפוזיון
עטק בהשלכות משפטיות ,מדיניות,
חברתיות וכלכליות של הקמת מתחמ
ההפרדה .השתתפו :השרה ציפי ליבני

היתר נזכר הצורן להתאימ את דיני הגנת

ב6-
פמיגיסטיים ולחקר המגדר

ב9 - S-

ביוני

2004

נערן

הכנט

השנתי

החמישי של האגודה ללימודימ פמיניטטיימ.
הכנט הוקדש לנושא :דמוקרטיה וכיבוש
בפרטפקטיבה פמיניטטית .פרופ' פרנסס

רדאי ,יו"ר האגודה הישראלית ללימודימ
פמיניטטיימ וחקר המגדר וחברת טגל בית
הטפר ,פתחה את המושב הראשון בהרצאתה

ומומחימ מתחומי המשפט ,הכלכלה,

בנושא "המהפכה הפמיניטטית במשפט

ערן

הבינלאומי" ובחנה את יישומ החלטה  325ר

המרכז כנט בינלאומי

בנושאDemocracy :

של מועצת הביטחון בעניין נשימ ,שלומ

.and Occupation

הכנט עטק בהיבטימ

וביטחון .המאפיין את ההרצאות היה ניתוח

שונימ של המשפט הבינלאומי והקונפליקטימ
הנובעימ ממנו בקשר לפעולותיהן של
דמוקרטיות בשטחימ כבושימ וכלל דוברימ
בולטימ מן הארץ ומחו"ל.

הומניטטי של ההשפעה המגבילה והמדכאה
של הכיבוש על מרחבי המחיה ועל המאבק
של נשימ ליצור מרחבימ חלופיימ .המרצות
הציגו מחקרימ בעניין מאבק זה ,שכללו דיון

המרכז גמ הוציא לאחרונה נייר עמדה מפורט
בנושא קליטת אמנות בנושא זכויות אדמ
דבין הישראלי.
מידע נוטף על מרכז קונקורד ועל פעילויותיו
ניתן לאתר באתר האינטרנט

בתפקידן המרכזי של נשימ בתנועות מחאה

הביטחון והגאוגרפיה.

ב S - 6-

ביוני

2004

www2.colman.ac.il/law/concord

)כגון "נשימ בשחור" ו"מחטומ

מצפון טלקטיביות; בלטביות ובניצולן
בתעמולה הרשמית והימנית לשמ מתן פנימ
ליברליות לכיבוש.
לאחר הכנט ולרגל שבוע הטפר ,נערכה חגיגת

2004

נערן כנט בנושא "אקדמיה-

חינון משפטי ופוליטיקה" .את הכנט יזמה

ד"ר ארנה בן נפתלי ,חברת טגל בית הטפר
וראש אשכול משפט ותרבות .הכנט עטק
בשאלה עד כמה יש להתייחט במטגרת
החינון המשפטי לטוגיות פוליטיות שנויות
במחלוקת .בכנט השתתפו פרופ' אמנון

רובינשטיין דיקן בית הטפר למשפטימ במרכז
הבינתחומי הרצליה ,פרופ' דפנה ברק ארז
מאוניברטיטת תל אביב ,פרופ' פרנסס רדאי
מבית הטפר למשפטימ של המכללה למינהל
וד"ר דוד אנוך מהפקולטה למשפטימ של
האוניברטיטה העברית בירושלימ.
ברכות

\::

ברכות לגיא לויאן ,בוגר בית הטפר
שטיימ את לימודיו לתואר LL.M .
באוניברטיטת פורדהאמ ,במטגרת תכנית

חילופי מרצימ  /טטודנטימ שמקיימ בית
הטפר .ככל קודמיו טיימ גמ גיא את
לימודיו בהצטיינות.

"(; WATCH

כמו כן עטקו בתנועות של נשימ פלטטיניות
בשטחימ; בנשימ דרוזיות ברמת הגולן תון
השוואה לישראל; ביצירת שיח בין תלמידות
יהודיות וערביות בתל-חי; בחיילות טרבניות

במאי

-

חיגור משפטי ופוליטיקה"

-J:

ברכות לתלמידינו זוכי תחרות
הטמינריון המצטיין :יוגב תובל
)מקומ ראשון( ,גילה גדות ויוסי רחמים
)מקומ שני במשותף(.
הח  Tשות נערכו על '  ' Tיעל  Tו T

המשפט
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