
 

 

                          

 

 הפורום האקדמי הישראלי לקניין רוחני
 בדיני קניין רוחנישישית סדנה שנתית 

 2015באוקטובר  11יום א', כ"ח בתשרי תשע"ו, 

 )306למשפטים ע"ש ג'אן ומוריס בנין (אילן, בניין הפקולטה -אוניברסיטת בר

 , קומה ב'200אולם 

 אילן מתקיים בחסות משרד עו"ד סנפורד ט. קולב-האירוע באוניברסיטת בר

 

 וברכות תהתכנסו     09:00-09:15

  הקניין הרוחני בישראל: על סדר היום 09:15-10:00

  :עו"ד ז'קלין ברכה, סגנית רשם הפטנטים, רשות הפטנטים

  להסדר ליסבון להגנה על כינויי מקור תיקוןה

 הווארד פולינר, משרד המשפטים:עו"ד 

 סקירת חידושי חקיקה בתחום הקניין הרוחני

 זכויות יוצרים –מושב ראשון  10:00-12:00

 קטיה אסף, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושליםד"ר יו"ר:   

 דוברים:  

 :אביב-למשפטים, אוניברסיטת תלמיכאל בירנהק, הפקולטה פרופ'   

Judicial Snapshots and Fair Use Theory 

אפורי, בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי, המכללה למנהל (עם פרופ' ניבה -פרופ' אורית פישמן
 קורן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה):-אלקין

Rulifying Fair Use 

 מרכז הבינתחומי הרצליה:ד"ר ליאור זמר, בית הספר למשפטים, ה  

Copyright and Dialogical Sites 

 :אביב-טוויג, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-מרי רחוםמר ע  

 התהליך הקוגניטיבי של היצירה ודיני זכות יוצרים

 

 



 

 

                          

 

 

 הפסקת קפה 12:00-12:15

  דיני פטנטים –מושב שני  12:15-13:30

 אילן-יו"ר: פרופ' גדעון פרחומובסקי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר  

 דוברים:  

 אסף, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים:ד"ר קטיה 

Of Patents and Cobras: Changing the Incentive Structure of Patent Law 
 

 עו"ד דניאל גולדשטיין, משרד עו"ד סנפורד ט. קולב:

nintended Uehicles of Vatter as Mubject Sligible E-atentPecisions regarding DCourt 
angeCh 

 גב' טליה פונצ'ק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה:

The Evolution of Innovation Production Theories: Is the Patent System Left Behind? 

   

 ארוחת צהריים 13:30-14:30

ביטון, גב' יפעת נחמיאס, הפקולטה למשפטים, -פרופ' גדעון פרחומובסקי, ד"ר מרים מרקוביץ
 אילן:-אוניברסיטת בר

 סקירת חידושי פסיקה בתחום הקניין הרוחני

 שולחן עגול אקטואלי  –מושב שלישי  14:30-15:15

, ד"ר בערוצים המסחריים שום הוראות החוק בדבר הפקות מקורהוועדה ליי -ח וועדת אייל דו"דיון ב
 אילן-עדי אייל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר

 מגיבים: 

 המרכז הבינתחומי הרצליהבית הספר למשפטים, ד"ר הלל סומר, 

 עו"ד נגה רובינשטיין, גולדפרב, זליגמן ושות'

 הפסקת קפה 15:15-15:30

 

                                                                                                                                                                                                        



 

 

                          

 

 

 הבטים בינתחומייםקניין רוחני ו –מושב רביעי  15:30-17:40

 אפורי, בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי, המכללה למנהל-יו"ר: פרופ' אורית פישמן

 דוברים:  

 חגי ויניצקי, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט:ד"ר   

 מרשמי הקניין הרוחני ביהודה ושומרון ורצועת עזה

 אילן:-ד"ר קובי נוסים וגב' ענת שורק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר

Theorizing Tax Incentives for Innovation  

 :הרשקוביץ, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה-גב' רחל ארידור

Cybersecurity PPP: A Partnership or Regulation in Disguise? 

 משרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן ושות':, אבישי קלייןד"ר 

  מקוונות תקיפות מפני בהתמודדות חברתיות ונורמות עצמית הסדרה

 רביד, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו:-ד"ר שלומית יניסקי

Privacy of Public Figures  

 2015ועדת הכנס לשנת 

המוסד המארח  י, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן, נציגביטון-מרקוביץד"ר מרים פרופ' גדעון פרחומובסקי ו
 2015לשנת 

 2014 נציגת ועדת הכנס לשנת ,המכללה למנהל ,אפורי, בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי-ד"ר אורית פישמן 

   2016למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, נציג המוסד המארח לשנת ד"ר גיא פסח, הפקולטה 

 2016ועדת הכנס לשנת 

   2016ד"ר גיא פסח, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, נציג המוסד המארח לשנת 

המוסד המארח  ילן, נציגאי-, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ברביטון-מרקוביץד"ר מרים פרופ' גדעון פרחומובסקי ו
 2015לשנת 

 2017קורן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, נציגת המוסד המארח לשנת -פרופ' ניבה אלקין

 

  miriam.bitton@biu.ac.ilאנא הירשמו בכתובת המייל  .ך להירשםהסדנה פתוחה לקהל הרחב אך יש צור
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