קרן ידע הנדסי אקדמי

משפט מסחרי – זכויות יוצרים ופטנטים
מלון דן אילת
21/11/2021-24/11/2021
יום א' 21.11.2021
15:00-16:00

קליטה וקבלת חדרים

16:00-16:30

קפה ועוגה

16:30-17:00

דברי פתיחה /עדכונים בנושא ארגוני המהנדסים

17:00-18:30

הרצאה :תורת המשחקים ותורת המשפט
מרצה :פרופ' אברהם דיסקין – פרופ' אמירטוס  ,האונ' העברית ,
מחבר הספר " -החיים כמשחק – הסיפור הלא מתמטי של תורת המשחקים ,גיבוריה
ומשמעותה" ()2021

ארוחת ערב

יום ב' 22.11.2021
ארוחת בוקר
10:00-11:30

הרצאה :טעות והטעיה בדיני חוזים
מרצה :ד"ר רוני רוזנברג  -מרצה בכיר ,הפקולטה למשפטים ,הקריה האקדמית אונו

הפסקה 11:30-11:45

11:45-13:15

הרצאה :יישוב סכסוכים וגישור במשפט מסחרי
מרצה  :ד"ר קרני פרלמן  -ראשת המרכז למשפט שיתופי וטיפולי ומרצה בפקולטה
למשפטים המכללה למנהל

13:15-13:45

קפה ועוגה
אחה"צ חופשי

ארוחת ערב

20:30-22:00

הרצאה העשרה :שינויי אקלים והתחממות גלובלית :מאין באנו ולאן אנו הולכים?
התצפיות והמחקרים שהעולם המדעי מתבסס עליהן כדי להבין טוב יותר את מגמות האקלים
הנוכחיות והעתידיות .האם אנו חווים כיום תהליך של שנוי אקלים? האם הוא טבעי או קשור
לפעילות האדם?
מרצה :פרופ' עדי טורפשטיין ,האוניברסיטה העברית ,המחלקה למדעי כדור הארץ.

יום ג' 23.11.2021
ארוחת בוקר
הרצאה :אתגרים חדשים בדיני הקניין הרוחני :הבינה המלאכותית ,תלתפסת ,

10:00-11:30

וBLOCK CHAIN -

מרצה  :פרופ' אמיר חורי  -הפקולטה למשפטים  ,ראש מכון ש .הורוביץ לקניין
בפקולטה למשפטים – אונ' ת"א  ,עו"ד ויועץ אסטרטגי בקניין
11:30-11:45

הפסקה

11:45-13:15

הרצאה :זכויות יוצרים באינטרנט
מרצה :ד"ר ויקטור ח .בוגנים ,המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
קפה ועוגה

13:15-14:00
16:00-16:30

הרצאה :תובענות ייצוגיות במשפט מסחרי

16:30-18:00

מרצה :עו"ד חגי קלעי – שותף במשרד קלעי רוזן ושות' ,מומחה לתביעות ייצוגיות
ארוחת ערב

יום ד' 24.11.2021
ארוחת בוקר ופינוי חדרים
 10:00-11:30הרצאה :דיני המכרזים  -בראי תחום ההנדסה ותפקידם של מהנדסים
מרצה :פרופ' איריס קנאור  ,הפקולטה למשפטים  ,המכללה למנהל
11:30-12:00

שיחת סיכום ומשובים

פינוי חדרים עד השעה 12:00

לתשומת ליבכם:
•

ייתכנו שינויים בתוכנית הסמינר

•

אין ארוחת צהרים ביום העזיבה

•

עמית הקרן אשר יהיה נוכח בפחות מ 50%-מההרצאות ו/או פעילויות התוכן בסמינר ,לא יהיה רשאי
להשתתף בסמינרים נוספים במהלך שנת  2021ובשנת 2022

•

לקבלת אישור השתתפות בסמינר יש לפנות בסיום הסמינר למשרדי הקרן בטלפון . 03-5227919 :האישור
מותנה בהשתתפות של לפחות  80%בהרצאות

