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 09:00דברי ברכה
פרופ' ניבה אלקין-קורן ,דיקן הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה
 09:15מושב ראשון – משפט פלילי וציבורי
יו"ר :ד"ר עילי אהרונסון ,אוניברסיטת חיפה
""Comparative Sentencing
טליה פישר ,אוניברסיטת תל אביב
""Not Just Being There: An Economic Analysis of Fact Witness Payment
עזרא פרידמןNorthwestern University ,
יוג'ין קונטורוביץ'Northwestern University ,
""Non-Consequentialist Voting
אלון הראל ,האוניברסיטה העברית
משה שאיו ,האוניברסיטה העברית
 10:45הפסקת קפה
 11:00מושב שני – הגבלים עסקיים ומיסים
יו"ר :ד"ר עומר קמחי ,אוניברסיטת חיפה
""The Discriminative Effect of Income and Firm Taxes
אורי וייס ,האוניברסיטה העברית
ברק אתירם ,אוניברסיטת תל אביב
""The Follower Phenomenon: Implications for the Design of Monopolization Rules in a Global Economy
מיכל גל ,אוניברסיטת חיפה
יורג פדילהLECG Economic Consulting ,
""Monopolization via Voluntary Network Effects
עדי אייל ,אוניברסיטת בר אילן

 –12:30הרצאת אורח – פרופ' סרג'יו הרט ,האוניברסיטה העברית

 13:15ארוחת צהריים

 מושב שלישי – משפט מסחרי14:15
 אוניברסיטת חיפה, ד"ר אבישלום תור:יו"ר
"The Rise and Fall of Managerial Adaptive Responses to Incentive Compensation"
 אוניברסיטת תל אביב,שרון חנס
"What Happens in Nevada?"
University of Virginia ,מיכל ברזוזה
University of Virginia ,'דיויד סמית
"Secondary Fair Use"
University of Virginia ,דותן אוליאר

 הפסקת קפה15:45

 מושב רביעי – תובענות ייצוגיות ונזיקין16:00
 המרכז הבינתחומי הרצליה, פרופ' אלון קלמנט:יו"ר
"Taking Precautions under Risk of Death"
 אוניברסיטת תל אביב,אבי טבח
 אוניברסיטת תל אביב,אריאל פורת
"Reverse Sampling A simple proposal to allocate the proceeds of low-value class actions"
 אוניברסיטת הרווארד,שי לביא
"Negligence, Strict Liability and Collective action"
 אוניברסיטת תל אביב,דויד גילה
 אוניברסיטת תל אביב,אהוד גוטל
Ecological Finance ,ארז יובל

 דברי פרידה ובחירת נושאי משרה, – סיכום17:30

