בית הטפר
לימודי מוטמר במשפטים

בתכנית התואר השני  ,המתקיימת זו השנה

השנייה  ,משתתפיס כחמישיס תלמידיס ,בתכנית

שלושה מסלולי התמחות :משפט עסקי  ,משפט
בינלאומי ומסלול לימודיס כללי ,בראש תכנית
התואר השני עומדת פרופ ' רות לפידות  ,ובראש
מסלולי הלימוד השוניס פרופ' מאיר חת  ,פרופ '
פרנסס רדאי וד  IIר ארנה בן-נפתלי  ,גס השנה

נערכיס סמינריס ייחודייס לתלמידי התואר
השני  ,המיועדיס להפגיש את תלמידי התכנית

עס בכירי המרציס ואנשי המעשה  ,בארץ ובעולס ,
המפגשיס שנתקיימו בשנת תשס  IIה כללו הרצאות
מפי פרופ ' חנה נוה  ,מאוניברסיטת תל-אביב
)המיליטריזס של החרבה הישראלית( ,פרופ ' יוסף
ויילר  ,מאונירבסיטת ניו-יורק )החינוך המשפטי
בישראל( ועו  IIד נעמי לבנקרון )פסיקת פיצוייס
לצורך שכירת שירותי מין( ,המפגש הבא של
התכנית  ,בחודש מרס

2005

יכלול את הרצאתה

של השופטת בדימוס דליה דורנר II :על השוויון

, II

כנטים בבית הטפר

ומשפט של הכנסת פרופ' יולי תמי;ר פרופ' פרנסס

ד  IIר יובל קרניאל מבית הספר למשפטיס ומבית

רדאי מבית הספר למשפטיס ; פרופ ' יואב דותן

הספר לתקשורת ; פרופ ' רון שפירא מהפקולטה

מהפקולטה למשפטיס באוניברסיטה העברית;

למשפטיס באונירבסיטת רב-אילן,

פרופ' רות גביזון מהפקולטה למשפטיס
באוניברסיטה העברית,

כנט בנושא "ערבות הדדית ,חירות הפרט

ומדיניות הממשלה"

כנט בנושא "זהות ישראלית או זהות

הכנס נערך ביוס

יהודית?"

שני מושביס :הראשון  ,בהנחיית עו  IIד אורי צור,

הכנס נערך ביוס
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בהנחיית עו " ד

ראש היחידה לחינוך משפטי ולמעורבות חרבתית

אורי צור  ,ראש היחידה לחינוך משפטי ולמעורטת

בבית הספר למשפטיס ,עסק ב  IIהשלכות מדיניות

חברתית בבית הספר למשפטיס ,בין הדובריס

הממשלה על הכלכלה והחרבה בישראל

בכנס :פרופ' עוזי אורנן ,יו  IIר עמותת  IIאני ישראלי ",

מצב ,II

מהפקולטה למדעי המחשב בטכניון; הרב ,עו  IIד
הזה II

)הוצאת כתר ,

(, 2004

החברתית

הכנס נערך ביוס

-

מבט

לעתיד ,II

בין הדובריס בכנס :

חרב הכנסת הרב מיכאל מלכיאור ; עו " ד אוריאל
לין  ,נשיא איגוד לשכות המסחר ; גב ' לאה אחדות ,

והפרוטו Pולים הנוטפים"
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השני ,בהנחיית עו " ד דובי ארבל ,יו " ר

בנושא  IIערבות הדדית  ,חירות הפרט והמדיניות

כנט בנושא "ישראל ,אמנות ז'נבה

בדצמרב

-

תמונת

 IIהלב במשפט  ",התנועה למלחמה בעוני  ,עסק

יצחק חי זאגא והסופר מר אריק גלסנר  ,מחרב
הרומן  IIובזמן

29

בדצמרב

,2004

בכנס נערכו

סמנכ  IIל מחקר ופיתוח במוסד לביטוח לאומי ;

2004

העיתונאית גב ' אורלי וילנאי-פדרבוש ; גב' תמי
מולד-חיו  ,מנהלת הפורוס להסכמה חרבתית של

על ידי מרכז

קונקורד לחקר יחסי הגומלין בין הדין הבינלאומי
למשפט הישראלי הפועל ליד בית הספר

" בית מועצת

למשפטיס ובשיתוף עס הוועד הבינלאומי של
הצלב האדוס ,עו  IIד רותס גלעדי  ,מהלשכה

התנועה למלחמה בעוני,

יחד II

ועו  IIד יורס סגי זקס  ,יו " ר

המשפטית של משלחת הוועד הבינלאומי של
הצלב האדוס בתל אביב ,הציג את פרויקט תרגוס

ערב השקה של הטפר זכויות כלכליות,

הפרוטוקוליס הנוספיס לערבית  ,בכנס נערכו שני

חברתיות ותרבותיות בישראל

ביוס

18

בנובמבר

2004

נערך ערב השקה של

הספר בעריכתס של ד  IIר יורס רבין וד  IIר יובל
שני ,הספר יצא לאור בהוצאת רמות

-

אוניברסיטת תל אביב בשיתוף עס המסלול
האקדמי של המכללה למינהל ,הערב נערך בחסות
העמותה הישראלית למשפט ציבורי ,במרכזו של
הערב נערך רב-שיח בנושא  IIנחיצות עיגונן של
הזכויות החרבתיות בחוק יסוד  ",בהנחיית פרופ'

דפנה

ברק-ארז

מהפקולטה

ברכות

למשפטיס

באונירבסיטת תל אביב  ,ובהשתתפות  :פרופ ' אבי
בן-בסט מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטה
העברית; חרבת הכנסת וחברת ועדת חוקה  ,חוק

פאנליס :הראשון  ,בהנחיית ד  IIר יובל שני  ,מבית

הספר למשפטיס ,עסק בשאלה :האס הגיעה

•

הדיקן לענייני מחקר  ,ולד " ר יובל מרין על מינויו

העת לבחון מחדש את מעמדס של הפרוטוקוליס
הנוספיס? השני ,בהנחיית ד " ר ארנה בן-נפתלי ,
מבית הספר למשפטיס עסק בשאלה  :האס הגיעה

לתפקיד סגן הדיקן לענייני סטודנטיס ,

•

הספר למשפטיס,

לאמנות ז ' נבה והפרוטוקוליס הנוספיס? בין

•

למשפטיס ; פרופ ' אייל בנבנישתי מהפקולטה
למשפטיס באוניברסיטת תל אביב ; פרופ ' מרקו
סאסולי מאוניברסיטת ז ' נבה ,אל " מ )במיל ( ,
דניאל רייזנר ,לשעבר רע " ן דבל  IIא בפרקליטות

לד  IIר גיא רוטקופף  ,בוגר בית הספר  ,מרצה וחרב
סגל ההוראה הקבוע של בית הספר למשפטיס ,
על קבלת התואר דוקטור למשפטיס,

•

לד  IIר יופי תירוש ולד " ר צבי טריגר על הצטרפותס
לסגל ההוראה הקבוע של בית הספר,

הצבאית ; אל  IIמ פנינה שרביט-רבוך  ,רע " ן דבל " א
בפרקליטות הצבאית; מר ז ' אן-מארי הנקרטס ,

 .לפרופ ' דניאל סינקלר על ההוצאה לאור של

מהלשכה המשפטית של הוועד הבינלאומי של

הספר "Jewish Biomedica\ Law: Lega\ and
"  Extra-Iegal Dimensionsבהוצאת Oxford
,University Press

הצלב האדוס  ,ז ' נבה וד  IIר עמיחי כהן מבית הספר

למשפטיס ,הקריה האקדמית  ,קרית אונו,

P

ערב עוו\ בנושא "הפרת אמונים בע בות
פרשת שבט
ביוס
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-

בדצמרב

•

2004

ציטרי בבית הספר למשפטיס ובהשתתפות :פרופ '
יצחק זמיר  ,שופט בית המשפט העליון )בדימוס(;

לד  IIר יורס רבין ולד  IIר יובל שני על ההוצאה
לאור של הספר  IIזכויות כלכליות  ,חברתיות

היום שאחרי"
נערך ערב עיון בנושא זה

בהנחיית ד  IIר סוזי נבות  ,ראש אשכול משפט

I

לד  IIר אלי גילבאי  ,לד " ר איריס קנאור ולד"ר
יורס רבין על העלאתס לדרגת מרצה בכיר בבית

העת לבחון מחדש את עמדת ישראל בנוגע
הדורביס בכנס :פרופ ' רות לפידות  ,מבית הספר

לד  IIר ארנה בן-נפתלי על מינויה לתפקיד סגן

ותרבותיות בישראל  ",שנערך על ידס,

•

לד  IIר צבי טריגר על ההוצאה לאור של הספר
 IIמקרה של אזעקת אמת  IIבהוצאת חרגול,
החדשות נערכו על ודו פונו ברטל

~=----
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