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כנס יישוב סכסוכים בקניין רוחני
, יח באדר תשע"ב, , מלון דן פנורמה תל-אביב12.3.12יום שני 

אינטרנט, אפליקציות, תוכנות מחשב, פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר, 
זכויות יוצרים בספרים, בעולם הקולנוע, במקומות עבודה, חקיקה ועוד.

30  מושבים ב-3 פיצולים, 2 מליאות עם יותר מ- מבכירי המומחים והמרצים: 9

כב' הנשיא בדימוס סטיב אדלר 
פרופ' מיגל דויטש 

פרופ' ניבה אלקין-קורן כב' השופט ד"ר עדי זרנקין  
עו"ד הווארד פולינר, משרד המשפטים

ד"ר ויקטור ח. בוגנים, שערי משפט

מר כתריאל שחורי, מנכ"ל קרן הקולנוע הישראלי
מר אודי סגל (עספור)  

ד"ר חגי ויניצקי
גב' יערה שושני-כספי, רשות הפטנטים

ד"ר יובל קרניאל
ד"ר אמיר חורי, אוניברסיטת תל-אביב

https://www.eventact.com/mishkei/megashrim2012הרשמה :  

03-5656226טל. משרד ההרשמה :  

www.megashreyפרטים מלאים ותוכנית הכנס באתר: - is rae l .o rg . i l

עו"ד יניב שוורצמן, יו"ר לשכת המגשרים | ד"ר אביעד הכהן, דיקן שערי משפט | פרופ' מיגל דויטש, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת”אברכות ופתיחה: 10:00-09:00

יישוב סכסוכים בפטנטים ומדגמיםמושב 1: 

יישוב סכסוכים בסימני מסחרמושב 2:  

פיצול 2 - 
יו"ר המושב: 13:30-12:00

עו"ד רונית ברזיק-סופר , ראש מחלקת סימני מסחר בקבוצת ריינהולד כהן, עו"פ ועו"ד | עו"ד אבי אורדו, שותף, ש.הורוביץ ושות', עורכי דין
ד"ר אמיר חורי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב | משתתפים:  גב' יערה שושני-כספי, פוסקת בקניין רוחני, רשות הפטנטים, המדגמים וסימני מסחר |  

לחקיקה הקיימת בקניין רוחני16:00-14:30 ADR שילוב הליכי 

פיצול 3 
 -

18:00-16:30
מליאה

יישוב סיכסוכים בזכויות יוצרים באפליקציות ובאינטרנטמושב 1: 
יו"ר מושב:   ד"ר ויקטור ח. בוגנים, 

בית משפט השלום בירושלים | מר רוני בראון, מנכ"ל חברת התקליטים "הליקון" | מר מוטי אמיתי, דירקטור וממונה אכיפה בחברת זיר"ה 
בית הספר למשפטים, שערי משפט | משתתפים: עו"ד תמיר אפורי, קבוצת ריינהולד כהן, עורכי דין ועורכי פטנטים | כב' השופט ד"ר אברהם נ. טננבוים, 

יישוב סכסוכים בתוכנות מחשבמושב 2: 
IBMמשתתפים:  עו"ד נעמי אסיא, משרד עו"ד נעמי אסיא ושות' |  עו"ד ד"ר נמרוד קוזלובסקי |  עו"ד סוזן ארז, יועמ"ש קניין רוחני  יו”ר מושב:  ד"ר אהוד רופא | 

יישוב סכסוכים בזכויות יוצרים בספריםמושב 3: 
יו”ר מושב:   עו"ד גלעד קורינאלדי |  

ד"ר אורית פישמן אפורי, בית הספר למשפטים,  המכללה למינהל  
משתתפים:כב' השופט ד"ר עדי זרנקין, בית המשפט המחוזי בחיפה |  ד"ר אלעד פינקלשטיין, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו |

יתכנו שינויים בשמות משתתפי הפאנלים , בסדר ובתכני המושבים.

פיצול 1 
 -

11:30-10:00

יישוב סכסוכים בסודות מסחרייםמושב 1: 
, סטיב אדלר | פרופ' מיגל דויטש, אוני. ת”א | שחר ולנר, עו"ד ומגשר.,יו”ר המושב:  ד"ר חגי ויניצקי, | משתתפים:  כב' נשיא בית הדין הארצי לעבודה בדימ

יישוב סכסוכים בקניין רוחני במקומות עבודהמושב 3 : 

יישוב סכסוכים בשמות מתחם באינטרנטמושב 3: 
עו"ד יונתן אגמון,  שותף, סורוקר-אגמון, משרד עורכי דין ועורכי פטנטים | משתתפים: ד"ר ויקטור ח. בוגנים, בית הספר למשפטים, שערי משפט | נציג איגוד האינטרנט הישראלי   יו”ר המושב:

עו"ד קליה קליין,  יו”ר המושב:
בית הספר למשפטים, מכללת נתניה |  ד"ר דפנה לביא, בית הספר למשפטים, שערי משפט            

, סטיב אדלר |  פרופ' הדרה בר מור, סגן דיקן, ,   משרד עו"ד פרל כהן צדק לצר, עורכי דין ועורכי פטנטים  | משתתפים:   כב' נשיא בית הדין הארצי  לעבודה בדימ

עו"ד ד"ר יואב אסטרייכר, משרד עו"ד מיתר, ליקוורניק, גבע&לשם, ברנדווין ושות', יו"ר המושב:  בירושלים ורשם הפטנטים בדימ | 
עו"ד יוסי מרקוביץ, משרד פרל כהן צדק לצר, עורכי דין ועורכי פטנטים | משתתפים:  מר אופיר אלון, מנהל הקניין הרוחני בטכניון | כב' השופט יואל א. צור, בית משפט השלום 

משתתפים: 
וזכויות יוצרים, משרד פרל כהן צדק לצר, עורכי דין ועורכי פטנטים | ד"ר יובל קרניאל, מרצה בכיר בבית הספר לתקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה ומגשר | עו"ד הווארד פולינר, ממונה בכיר 

בתחום הקניין הרוחני, ייעוץ וחקיקה (אזרחי) משרד המשפטים

פרופ' ניבה אלקין-קורן, דיקנית הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | עו"ד יניב שוורצמן, יו"ר לשכת המגשרים בישראל  | עו״ד חיים רביה, שותף וראש קבוצת טכנולוגיות מידע 

יישוב סיכסוכים בעולם הקולנוע והטלויזיהמושב 2: 
יו"ר המושב: מר כתריאל שחורי, 

מר אודי סגל, איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה | מר עמית ליאור, יו”ר איגוד התסריטאים לקולנוע וטלוויזיה | עו"ד סמדר בן נתן, יועצת משפטית, איגוד התסריטאים לקולנוע וטלוויזיה
מנכ"ל קרן הקולנוע הישראלי | משתתפים:  מר אריק קנלר, סוכן אמנים | עו”ד אמיר רוזנברג, יועץ משפטי, איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה | 

09:00-08:30
09:15-09:00

09:45-09:15

התכנסות, רישום, ארוחת בוקר קלה
ד"ר אביעד הכהן, דיקן שערי משפטברכות ופתיחה, 

עו"ד יניב שוורצמן, יו"ר לשכת המגשריםחקיקת חוק המגשרים, בין קניין רוחני להסדרת המקצוע,
פרופ' מיגל דויטש, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת”איישוב סכסוכים בקניין רוחני, 

מליאה
שב 

מו

יישוב סכסוכים בפטנטים ומדגמיםמושב 1: 

יישוב סכסוכים בסימני מסחרמושב 2:  

פיצול 2 - 
יו"ר המושב: 13:30-12:00

עו"ד רונית ברזיק-סופר , ראש מחלקת סימני מסחר בקבוצת ריינהולד כהן, עו"פ ועו"ד | עו"ד אבי אורדו, שותף, ש.הורוביץ ושות', עורכי דין
ד"ר אמיר חורי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב | משתתפים:  גב' יערה שושני-כספי, פוסקת בקניין רוחני, רשות הפטנטים, המדגמים וסימני מסחר |  

לחקיקה הקיימת בקניין רוחני16:00-14:30 ADR שילוב הליכי 

פיצול 3 
 -

18:00-16:30
מליאה

שב 
מו

יישוב סיכסוכים בזכויות יוצרים באפליקציות ובאינטרנטמושב 1: 
בית הספר למשפטים, שערי משפטיו"ר מושב:   ד"ר ויקטור ח. בוגנים, 

משתתפים: 
מר רוני בראון, מנכ"ל חברת התקליטים "הליקון" | מר מוטי אמיתי, דירקטור וממונה אכיפה בחברת זיר"ה 

עו"ד תמיר אפורי, קבוצת ריינהולד כהן, עורכי דין ועורכי פטנטים | כב' השופט ד"ר אברהם נ. טננבוים, בית משפט השלום בירושלים

יישוב סכסוכים בתוכנות מחשבמושב 2: 
IBMמשתתפים:  עו"ד נעמי אסיא, משרד עו"ד נעמי אסיא ושות' |  עו"ד ד"ר נמרוד קוזלובסקי |  עו"ד סוזן ארז, יועמ"ש קניין רוחני  יו”ר מושב:  ד"ר אהוד רופא | 

יישוב סכסוכים בזכויות יוצרים בספריםמושב 3: 
יו”ר מושב:   עו"ד גלעד קורינאלדי |  

ד"ר אורית פישמן אפורי, בית הספר למשפטים,  המכללה למינהל  
משתתפים:כב' השופט ד"ר עדי זרנקין, בית המשפט המחוזי בחיפה |  ד"ר אלעד פינקלשטיין, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו |

יתכנו שינויים בשמות משתתפי הפאנלים , בסדר ובתכני המושבים.

פיצול 1 
 -

11:30-10:00

יישוב סכסוכים בסודות מסחרייםמושב 1: 
, סטיב אדלר | פרופ' מיגל דויטש, אוני. ת”א | שחר ולנר, עו"ד ומגשר.,יו”ר המושב:  ד"ר חגי ויניצקי,  שערי משפט | משתתפים:  כב' נשיא בית הדין הארצי לעבודה בדימ

יישוב סכסוכים בקניין רוחני במקומות עבודהמושב 3 : 

יישוב סכסוכים בשמות מתחם באינטרנטמושב 3: 
עו"ד יונתן אגמון,  שותף, סורוקר-אגמון, משרד עורכי דין ועורכי פטנטים | משתתפים: ד"ר ויקטור ח. בוגנים, בית הספר למשפטים,שערי משפט | נציג איגוד האינטרנט הישראלי   יו”ר המושב:

עו"ד קליה קליין,  יו”ר המושב:
ית הספר למשפטים, מכללת נתניה |  ד"ר דפנה לביא, בית הספר למשפטים, שערי משפט            

, סטיב אדלר |  פרופ' הדרה בר מור, סגן דיקן, ב,   משרד עו"ד פרל כהן צדק לצר, עורכי דין ועורכי פטנטים  | משתתפים:   כב' נשיא בית הדין הארצי  לעבודה בדימ

יו"ר המושב: 
עו"ד ד"ר יואב אסטרייכר, משרד עו"ד מיתר, ליקוורניק, גבע&לשם, ברנדווין ושות',  בירושלים ורשם הפטנטים בדימ | 

עו"ד יוסי מרקוביץ, משרד פרל כהן צדק לצר, עורכי דין ועורכי פטנטים | משתתפים:  מר אופיר אלון, מנהל הקניין הרוחני בטכניון | כב' השופט יואל א. צור, בית משפט השלום 

משתתפים: 
וזכויות יוצרים, משרד פרל כהן צדק לצר, עורכי דין ועורכי פטנטים | ד"ר יובל קרניאל, מרצה בכיר בבית הספר לתקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה ומגשר | עו"ד הווארד פולינר, ממונה בכיר 

בתחום הקניין הרוחני, ייעוץ וחקיקה (אזרחי) משרד המשפטים

פרופ' ניבה אלקין-קורן, דיקנית הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה | עו"ד יניב שוורצמן, יו"ר לשכת המגשרים בישראל  | עו״ד חיים רביה, שותף וראש קבוצת טכנולוגיות מידע 

יישוב סיכסוכים בעולם הקולנוע והטלויזיהמושב 2: 
יו"ר המושב: מר כתריאל שחורי, 

מר אודי סגל, איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה | מר עמית ליאור, יו”ר איגוד התסריטאים לקולנוע וטלוויזיה | עו"ד סמדר בן נתן, יועצת משפטית, איגוד התסריטאים לקולנוע וטלוויזיה
מנכ"ל קרן הקולנוע הישראלי | משתתפים:  מר אריק קנלר, סוכן אמנים | עו”ד אמיר רוזנברג, יועץ משפטי, איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה | 


