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  קניין רוחניבדיני סדנה שנתית 

  3.10.2013יום חמישי, 
  307, חדר הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א

  
  

  התכנסות  8:45
  

  על סדר היום 30:9 – 00:9
  

  פרופ' מיכאל בירנהק – נציג המוסד המארח

  עדכוני פסיקה [ערעורים תלויים בעליון] •

 ,ילת פלדמןאעו"ד עדכוני חקיקה:  •
מחלקת יעוץ וחקיקה (אזרחי), משרד 

  המשפטים
  

  מושב ראשון  00:11 – 30:9
  קורן- פרופ' ניבה אלקין  –יו"ר 

  
, המכללה האקדמית  סיני-ד"ר עופר טור

, הפקולטה עופרי-ד"ר מיכל שוראונו,  קרית
  למשפטים, האוניברסיטה העברית

Constructive Ambiguity: The Case of 

IP Licenses 
  

למשפט האקדמי , המרכז לומוןוד"ר דב ס
  עסקים לו

  איגוח זכויות קניין רוחני
  

 Penn. Lawמעיין פרל, תלמידת ד"ר, 

School  
An ex ante Method of Patent 
Valuation: Transforming Patent 

Quality into Patent Value 
  

  הפסקת קפה 15:11 – 00:11
  

   מושב שני  15:21 –  15:11
  ד"ר מרים ביטון  –יו"ר 

  
  עו"ד עמית אשכנזי

המתווכים החדשים פוגשים את המתווכים 
ויזיה וזכויות יוצרים בטל –הישנים 

  דיגיטלית ובעותקים אישיים
  

תלמיד ד"ר, הפקולטה  ,אבישי קליין
  אילן-למשפטים, אוניברסיטת בר

 אבטחה לנזקי האינטרנט משתמשי אחריות
  Web 2.0-ה בעידן

  
 –מושב שלישי   15:13 – 15:12

תזכיר חוק  –שולחן עגול אקטואלי 
  המדגמים

  ד"ר אורית פישמן אפורי  –יו"ר 
  

  : משתתפים
מחלקת יעוץ וחקיקה , עו"ד נעמה דניאל

  המשפטים (אזרחי), משרד
  , רשם המדגמיםאסא קלינגעו"ד, עו"פ 

, , ראש המרכז לחדשנותתמי ורשבסקי
   שנקר

  , שערי משפטד"ר חגי ויניצקי
  

  ארוחת צהריים 15:14 – 15:13
  

  מושב רביעי 45:15 – 15:14
  מיכאל בירנהק –יו"ר 

  
, זיו-ד"ר שרון ברקורן, -פרופ' ניבה אלקין
, עשת, טליה פונצ'ק-ד"ר יעל ברגמן

  הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
 מדיניות ניהול על משפיע המשפט האם

 בתאי מחקר ניהול של אמפירי ניתוח ?פ"מו

  מבחן כמקרה גזע
  

, הפקולטה למשפטים, ד"ר מרים ביטון
  אוניברסיטת בר אילן

Commercializing Public Sector 

Information 
  

, הפקולטה למשפטים, ד"ר דני בן אוליאל
  אוניברסיטת חיפה

Patent-Government Finance Relation:  

An International Assessment 



  הפסקת קפה 00:16 – 45:51
  

שולחן  –מושב חמישי  00:17 – 00:16
  ""חוק הספרים  –עגול אקטואלי 

  ד"ר אסף יעקב  -יו"ר 
  

  : משתתפים
  , טוני גרינמן עורכי דיןעו"ד טוני גרינמן

אוריון  פישר בכר חן וול, בוגר-עו"ד טל אייל
  עורכי דין ,ושות'

, סופר. מחבר ׳מחשב אהבה אלכס אפשטיין
  מחדש׳, שראה אור השנה בהוצאה דיגיטלית

  גרף הוצאה לאור , מו"לרני גרף
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (אונ' ת"א) 3201לשנת  הסדנהועדת 
, אוניברסיטת ת"א פרופ' מיכאל בירנהק

  )2013(נציג המוסד המארח 
הבינתחומי הרצליה  , המרכזד"ר אסף יעקב

  )2012(נציג המוסד המארח 
, המסלול האקדמי ד"ר אורית פישמן אפורי

(נציגת המוסד המארח  המכללה למנהל
2014(  

  
  (המכללה למנהל) 2014לשנת הסדנה ועדת 

, אוניברסיטת בר אילן ד"ר מרים ביטון
  )2015(נציגת המוסד המארח 
, אוניברסיטת ת"א פרופ' מיכאל בירנהק

  )2013המוסד המארח (נציג 
, המסלול האקדמי ד"ר אורית פישמן אפורי

המכללה למנהל (נציגת המוסד המארח 
2014(  

  


