
הזמנה לערב עיון לרגל צאת ספרה החדש של

ד”ר שלומית יניסקי רביד 

קניין רוחני בעבודה:
תיאוריה, מעשה ומשפט משווה 

)בהוצאת: נבו, הקריה האקדמית אונו(

להרשמה לחצו כאן

ערב העיון יתקיים 
ביום חמישי ה’ בתמוז תשע”ד, 3 ביולי 2014 

בקריה האקדמית אונו, אולם 4, רח’ צה”ל 104 קרית אונו

בהנחיית: ד”ר ריבי כהן, דקנית הסטודנטים, הקריה האקדמית אונו

ד”ר יניסקי רביד הינה חברת סגל בכירה בקריה האקדמית אונו, ראש מכון שלום למחקר משפטי השוואתי, הקריה האקדמית אונו ועמיתת מחקר בבית 
הספר למשפטים של אוניברסיטת ייל. 

ד”ר שלומית יניסקי רביד סיימה לימודיה במסלול ישיר לדוקטורט לסטודנטים מצטיינים באוניברסיטה העברית, תוך קבלת מלגה מהמכון השוויצרי למחקר 
השוואתי. היא סיימה תכנית פוסט דוקטורט בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת ייל.

ד”ר יניסקי רביד משמשת כפרופ’ אורח באוניברסיטת פורדהאם ומעבירה הרצאות אורח, בין היתר, באוניברסיטת הארווארד, קולומביה ואוניברסיטת לוזן. 
היא מקיימת שיתוף פעולה מקצועי עם ארגון הקניין הרוחני העולמי WIPO וארגונים אחרים.

ד”ר יניסקי רביד זכתה בפרסים ומלגות על מחקריה, ביניהם ממכון מינרבה מרכז סילברט ומלגת ואן קולקר.

קבלת פנים, התכנסות וכיבוד בטרקלין מרצים בבניין ההנהלה  16:50 - 16:30

ברכות ודברי פתיחה:  17:05 - 16:50

מר אסא קלינג, עורך הפטנטים ועורך דין, ראש רשות הפטנטים ורשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר  

פרופ’ עמיחי כהן, דקן הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו  

השופטת אלישבע ברק אוסוסקין, סגנית נשיא בית הדין הארצי לעבודה, לשעבר  

ד”ר מרים ביטון, אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה למשפטים  
הצגת החוקרת ותרומותיה המחקריות  

17:05 - 18:15  פאנל מומחים על היבטים מחקריים של הספר 

יו”ר: פרופ’ פרנסס רדאי, ועדת האו”ם לזכויות אדם, בית הספר למשפטים, המכללה למינהל, ראש מרכז קונקורד   
     לאינטגרציה של משפט בינלאומי בישראל 

פרופ’ רו”ח ירון זליכה, דקן הפקולטה למנהל עסקים וראש ההתמחות בחשבונאות, הקריה האקדמית אונו  
המצאות בשירות המדינה  

פרופ’ שלמה נוי, סמנכ”ל למחקר ופיתוח המרכז הרפואי שיבא תל השומר, דקן הפקולטה למקצועות הבריאות,   
הקריה האקדמית אונו          

בתי החולים כמוקד ליצירת קניין רוחני  

פרופ’ אורלי לובל, אוניברסיטת סן דייגו, מרכז לדיני קניין רוחני ושווקים          
הון אנושי בראי מדיניות חדשנות  

18:15 - 18:30  הפסקה

התפתחויות בסוגית הזכויות והתמורה בקניין הרוחני בעבודה - זווית יישומית  19:40 - 18:30

יו”ר: עו”ד קליה קליין, שותפה וראש קבוצת דיני העבודה, משרד עורכי דין פרל כהן צדק לצר ברץ    
         עורכי דין, עורכי פטנטים ונוטריונים 

     קניין רוחני ואקדמיה

עו”ד דוד גילת, שותף בכיר, משרד עורכי הדין גילת, ברקת ושות’ מקבוצת ריינהולד כהן  
”אמצאות שירות - נקודת מפגש בין שלושה תחומי משפט: קניין רוחני, דיני עבודה ודיני חוזים”   

עו”ד יוסי מרקוביץ, שותף בקבוצת הליטיגציה, משרד עורכי דין פרל כהן צדק לצר ברץ עורכי דין,   
עורכי פטנטים ונוטריונים  

סוגיית התמורה לממציאים שכירים - לאן?  

עו”ד ערן ברקת, שותף בכיר, משרד עורכי הדין גילת, ברקת ושות’ מקבוצת ריינהולד כהן  
סוגיית הסמכות העניינית לדון בנושא ”אמצאת שירות” - סדר בבקשה!  

       MG Equity Partners Ltd מר אמיר רווה, יזם, שותף - מנהל בית ההשקעות  
יזמות במקום העבודה - מעולמו של סטארטפיסט  

19:40 - 20:00  תגובה

ד”ר שלומית יניסקי רביד, ראש מכון שלום למחקר משפטי השוואתי, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו,  
עמיתת מחקר, בית הספר למשפטים של אוניברסיטת ייל )Yale Law School, ISP(, ניו הייבן, ארה”ב.  

הכניסה חופשית אך מותנית בהרשמה מראש בכתובת דוא”ל: kenes@ono.ac.il או בטלפון 03-5311841

http://web2.ono.ac.il/ravid03072014/ravid03072014.asp

