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הפורום האקדמי הישראלי לקניין רוחני

סדנה שנתית בדיני קניין רוחני
יום חמישי | 24 באוקטובר 2019

מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני לזכר ד"ר אמנון גולדנברג
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א,

חדר כנסים ע״ש סוניה ואדוארד קוסוי )307(

08:45 – 09:00 התכנסות 

09:00 – 09:10 דברי ברכה: 
❰ פרופ' שרון חנס, דקאן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת 

תל אביב
❰ פרופ' מיכאל בירנהק, נציג המוסד המארח

10:00 – 09:10

מושב 1: עדכוני פסיקה וחקיקה

❰ ד"ר שרון בר-זיו, המכללה האקדמית ספיר
סקירת פסיקה

❰ עו"ד הווארד פולינר, ראש אשכול קניין רוחני, מחלקת ייעוץ 
וחקיקה )אזרחי(, משרד המשפטים 

עדכוני חקיקה

 11:15 – 10:00

מושב 2: אתגרים חברתיים לדיני הפטנטים
יו״ר מושב: ד"ר עופר טור-סיני, הקריה האקדמית אונו

❰ פרופ׳ דני בן אוליאל, אוניברסיטת חיפה )עם פרופ׳ רושל 
דרייפוס(  

Inventive Inequality: Closing the Novelty Trap

❰ ד"ר מרים מרקוביץ' ביטון, אוניברסיטת בר אילן )עם פרופ׳ 
אמילי מיצ'יקו מוריס(

The Distributive Effects of IP Registration

❰ עו"ד מרדכי )מוטי( שורק, סנפורד ט. קולב ושות'
 Autoimmune Patent Failure: How the Patent System

 Incentivizes Fraud and How Competitors Can Be Used
to Correct this Failure

11:15 – 11:30 הפסקה
 

 12:45 – 11:30

מושב 3: זכויות משתמשים ואחריות פלטפורמות
יו״ר מושב: פרופ' אורית פישמן אפורי, המסלול האקדמי 

המכללה למינהל

❰ פרופ' אברהם בל, אוניברסיטת בר אילן,
ופרופ' גדעון פרחומובסקי, האוניברסיטה העברית

Fair Use Easements

❰ ד"ר עופר טור-סיני, הקריה האקדמית אונו )עם פרופ׳ לאה 
צ'אן גרינוולד, אוניברסיטת סאפולק(

Intellectual Property Law and the Right To Repair

❰ ד"ר מעיין פרל, המכללה האקדמית נתניה )עם פרופ׳ ניבה 
אלקין-קורן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה(

 Separation of Functions for AI: Restraining Speech
Regulation by Online Platforms

12:45 – 13:30 ארוחת צהריים

 14:45 – 13:30

מושב 4: קניין )רוחני( בעלות ונורמות חברתיות
יו״ר מושב: פרופ' אסף יעקב, המרכז הבינתחומי הרצליה

❰ ד"ר חגי ויניצקי, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
תחרות זכויות בקניינים רוחניים – הצעה ליצירת הסדרים 

קוהרנטיים

❰ מר שני שישה, תלמיד מחקר, אוניברסיטת הרווארד
 Hate the Game, not the Player: Fairness and

Copyright in Video Games

❰ גב' תהילה רוזנצוויג-פלדמן, תלמידת מחקר, אוניברסיטת 
בר אילן

היצירה רבת המשתתפים בדיני זכויות יוצרים

14:45 – 15:00 הפסקה

16:30 – 15:00

מושב 5: שולחן עגול: בעקבות ע"א 3425/17 
נסטלה בע"מ נ' אספרסו קלאב

יו״ר מושב: פרופ׳ מיכאל בירנהק, אוניברסיטת תל אביב

❰ פרופ' אסף יעקב, המרכז הבינתחומי הרצליה
על דיני סימני מסחר בפסק הדין

❰ פרופ' אורית פישמן אפורי, המסלול האקדמי המכללה 
למינהל

על דיני זכויות יוצרים בפסק הדין

❰ פרופ' דני פרידמן, אוניברסיטת תל אביב; 
עו"ד אלרן שפירא בר-אור, משרד שפירא-בר-אור-מצקין 

ושות'
על דיני עשיית עושר ולא במשפט בפסק הדין
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