
 סיכום - במשפט באוניברסיטת ת"א צעירים םהסדנה הבינלאומית הרביעית לחוקרי

התקיימה בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הסדנה הבינלאומית  2016בנובמבר  22-21בתאריכים 

. בסדנה "Law in A Changing Society"הרביעית לחוקרים צעירים במשפט, שנושאה השנה היה 

וחוקרים צעירים, שהצעותיהם נבחרו מתוך למעלה ממאה  השתתפו עשרים ותשעה חוקרות

וחמישה מוסדות אקדמיים מובילים  הצעות שהוגשו. המשתתפים הגיעו מעשרים וחמש שלושים

ונג, אחת עשרה מדינות ברחבי העולם: איטליה, אירלנד, אנגליה, ארה"ב, בלגיה, הולנד, הונג קומ

 .הונגריה, ישראל, צרפת וקנדה

מושבים בסדנה עסק בממשק שבין שינוי חברתי ושינוי משפטי בתחום אחר: כל אחד מתשעת ה

משפט והיסטוריה, קניין רוחני, דיני משפחה וזכויות אדם, משפט בינלאומי, דיני סייבר, משפט 

פלילי, משפט וסביבה, רגולציה כלכלית ותאגידים, ומשפט ואתיקה. בכל מושב הציגו שלושה או 

 ף הוצמד מגיב שהוא חוקר מומחה בתחום הרלבנטי. ארבעה משתתפים, ולכל משתת

בסך הכל השתתפו בסדנה עשרים ושבעה מגיבים ומגיבות משמונה מוסדות אקדמיים ברחבי 

אילן, אוניברסיטת חיפה, -אביב, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר-הארץ: אוניברסיטת תל

מת גן, מכללת שערי מדע ומשפט המרכז הבינתחומי הרצליה, המרכז האקדמי למשפט ועסקים בר

משתתפי הסדנה התרשמו במיוחד מהתגובות, שהזמן והמחשבה שהושקעו  והמרכז האקדמי כרמל.

 בהכנתן ניכרו היטב, וציינו את תרומתן של התגובות להמשך עבודתם המחקרית. 

     :שלושה מציגים, שהתקיים ביום הראשון של הסדנה, השתתפו דיני סייברבפאנל על 

 :”We Only Spy on Foreigners“ו הציג את מאמר Yale Law School -מאסף לובין  •

The Myth Of A Universal Right To Privacy And The Practice Of Extraterritorial 

Surveillance”,  פרופ' טל זרסקי מאוניברסיטת חיפה הגיב ושעלי.  

• Yang Liu ואת מאמרשהציג  הונג קונג מאוניברסיטת “Reigning In Cyber Attacks: 

Sovereignty, Due Diligence and International Law”    , נמרוד שעליו הגיב ד"ר

                    . קוזלובסקי ממשרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן

• Roy van Keulen   מ- Leiden University  והציג את מאמר “Cyber Attacks 

Against Critical Infrastructures" חיפה.מאוניברסיטת  ד"ר אלדר הבר, שעליו הגיב 

לנובמבר, יצאו משתתפי הסדנה שהיו מעוניינים בכך לסיור  23לאחר סיום הסדנה, בתאריך 

סיור  ים לדתות השונות. לאחר מכן התקיימומודרך בירושלים, שהוקדש למקומות הקדוש

המשתתפים נהנו מהסיור  ארז.-מודרך בבית המשפט העליון ומפגש עם השופטת דפנה ברק

וציינו כי בהקשר זה כי בנוסף לפן האקדמי, הסדנה אפשרה להם ליצור קשרים חברתיים עם 

ארז, בה השיבה -קבוצה מגוונת של חוקרים צעירים מרחבי העולם. הפגישה עם השופטת ברק

תפים אודות המשפט הישראלי ובית המשפט העליון תוך מיקום השופטת לשאלות המשת

הסוגיות השונות בהקשרן המשפטי, ההיסטורי והתרבותי, היוותה סיום מוצלח במיוחד לאירוע 

ידי מרים סטרנג, אורה בלום ואביגיל פאוסט, תלמידות דוקטורט -הסדנה אורגנה עלכולו.  

 במרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים. 



 
ummary of the 4th Annual TAU Workshop for Junior Scholars in LawA S 

The 4th annual TAU workshop for junior scholars in law, titled "Law in A Changing 

Society", was held on November 21-22, 2016 at the Buchmann faculty of law. From 

over 135 applications submitted, 29 promising junior scholars were chosen to present 

their research in the workshop. The participants came from 25 leading academic 

institutions and 11 countries around the world: Belgium, Britain, Canada, France, 

Hong-Kong, Hungary, Italy, Ireland, Israel, the Netherlands and the United States.  

Each of the nine panels held during the workshop explored the interface between social 

and legal change in a different context: Law & history, intellectual property, family law 

& human rights, international law, cyber law, criminal law, law & the environment, 

economic regulation & corporate law, and law & ethics.  Each panel included three or 

four presentations by participants, whose presentations were followed by a comment 

from a senior scholar in the relevant field.  

A total of 27 respondents from 8 academic institutions around the country participated 

in the workshop. The respondents came from Tel-Aviv University, the Hebrew 

University, Bar-Ilan University, Haifa University, The Interdisciplinary Center 

Herzliya, Ramat Gan College of Law & Business, Sha'arei Mishpat Academic Center 

for Law & Science and Carmel Academic Center. The participants were very impressed 

by the time, thought and effort invested by all commentators and remarked on the 

importance of the comments for further developing their work. 

The panel on cyber law, held during the first day of the workshop, included three 

presentations: 

• Asaf Lubin from Yale Law School presented his paper "We Only Spy on 

Foreigners: The Myth Of A Universal Right To Privacy And The Practice Of 

Extraterritorial Surveillance ", to which Prof. Tal Zarsky from University of 

Haifa responded. 

• Yang Liu from University of Hong Kong presented his paper " Reigning In 

Cyber Attacks: Sovereignty, Due Diligence and International Law ", to which 

Dr. Nimrod Kozlovski from Herzog Fox & Neeman responded. 



• Roy van Keulen from Leiden University presented his paper " Cyber Attacks 

Against Critical Infrastructures ", to which Dr. Eldar Haber from University 

of Haifa responded.  

After the conclusion of the workshop, on November 23, participants were invited to 

attend a guided tour of Jerusalem that focused on religious sites in the city. The tour 

was followed by a tour of the Supreme Court and a meeting with Justice Daphne Barak-

Erez. The participants enjoyed the tour and remarked on the fact that the workshop had 

really allowed them to meet and create meaningful connections with a group of diverse 

junior scholars from around the world. The meeting with Justice Barak-Erez was a 

perfect ending to the workshop, as she (like the commentators) was very generous in 

investing her time and thought into answering the participants’ questions on Israeli law 

and the Supreme Court, placing their questions on the Israeli legal system and legal 

developments in their specifically Israeli historical, social and cultural context.   

The workshop's academic organizers were Mirjam Streng, Ora Bloom and Abigail 

Faust, Ph.D. Candidates at the Zvi Meitar Center for Advanced Legal Studies.  

 


