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סמינר לימודי  2016 ONO - UNIL-WIPOמספר 9
בקניין רוחני ורב תרבותיות ג'נבה ולוזן
בהנהלת ד"ר שלומית יניסקי רביד
מרכז שלום למחקר משפטי השוואתי
הקריה האקדמית אונו
בדצמבר  ,2016יצאה מהקריה האקדמית אונו ,משלחת בת  24משתתפים ,לסמינר
בינלאומי בשוויץ .המשלחת שכללה ,סטודנטים ובוגרים בעלי הישגים בולטים
(אקדמית ,עסקית וחברתית) ,יהודים ,ערבים ונוצרים ,יצאה מטעם מרכז שלום
למחקר משפטי השוואתי ,בהנהלת ד"ר שלומית יניסקי רביד .הסמינר הבינלאומי
בשוויץ עסק בהתפתחויות אחרונות בקניין רוחני בינלאומי בארגון הבינלאומי לקניין
רוחני ( WIPOבג'נבה) ובדת ומדינה :סממני דת במרחב הציבורי – בין בורקיני
לביקיני (במכון השוויצרי למשפט השוואתי באוניברסיטת לוזן).
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לקבוצה הרב תרבותית במסגרת פרויקט של מרכז שלום למחקר השוואתי" ,ילדי
אברהם" ,נבחרו בקפידה סטודנטים ובוגרים בעלי הישגים אקדמיים בולטים לצד
פעילות עסקית וחברתית ,לרבות מעורבות בהשקעות בקניין רוחני בישראל.
הקבוצה ,ששקפה את כור ההיתוך המאפיין את הקריה האקדמית אונו ,אחדה בעלי
עסקים לצד סטודנטים מצטיינים ,צעירים ובוגרים ,וכללה נציגי כל הדתות וכן נציגים
מהמגזר האתיופי.
המשלחת התמקדה ,בנוסף ללימודים אינטנסיביים ,בנושא החידושים
האחרונים והחשובים בעולם בתחום הקניין הרוחני ,גם בשבירת מחיצות ,ניתוץ
סטיגמות ויצירת קשרים חברתיים ואישיים קרובים וחמים בין המשתתפים ,מתוך
נקודת הנחה שמטרה משותפת של מצוינות אקדמית לצד הכרות קרובה יכולה
ליצור מציאות חדשה של חיים בצוותא.
כל מטרות המשלחת הושגו במלואן
ואין טוב ממראה עיניים.
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הרכב המשלחת
השנה יצאה משלחת בת  24משתתפים ,שכללה ,סטודנטים ובוגרים
מבתי הספר למשפטים ולמנהל עסקים ,ביניהם יהודים ,ערבים
ונוצרים ,סטודנטים בני העדה האתיופית ,אנשי עסקים לצד סטודנטים
צעירים שלימודי המשפטים או מנהל העסקים מהווים את מקצועם
הראשון .בנוסף הצטרפו ,הגב' רויטל גלזר מנהלת ספריית הקריה
האקדמית אונו והגב' ג'ודי ארד ,מנהלת קשרי חו"ל ,שתמכה וסייעה
בארגון ובהוצאה לפועל .את המשלחת הובילה דר' שלומית יניסקי
רביד ,ראש מרכז שלום למחקר משפטי השוואתי.
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מפגשי הכנה
לקראת הנסיעה התקיימו מספר מפגשי הכנה שארכו שעות ארוכות ובנוסף
מפגשים אישיים עם כל הסטודנטים .הסטודנטים למדו על נושאים שונים
בקניין רוחני בינלאומי ,תוך התמקדות באמנות הבינלאומיות החדשות.
הסמינר כלל חלק מחקרי ,במסגרתו נבחרו סטודנטים לקידום מחקר
בתחומים הרלוונטיים .הם עברו הדרכה אישית בבניית המחקר וביצועו טרם
הנסיעה והובילו את הסטודנטים האחרים במסגרת קבוצות מחקר.
כל הסטודנטים עברו סדנה מיוחדת בנושא נימוסים ,הליכות ו"מינגלינג"
חברתי בתרבות שונה מישראל .בנוסף להכנה אקדמית ,הסטודנטים הכירו
אחד את השני והחלה להיווצר קבוצה.
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הערב שלפני...
עם הגעתנו יצאנו מיד ,למרות הקור העז ,לסיור וארוחת ערב בעיר
העתיקה של ג'נבה.
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לוזן – מרכז שוויצרי למשפט השוואתי באוניברסיטת לוזן
למחרת בבקר יצאנו ללוזן ליום
לימודים במרכז שוויצרי למשפט
השוואתי ,באוניברסיטת לוזן.
היתה לנו הזכות לקחת חלק
מהמכונים
באחד
בסמינר
בעולם
והגדולים
החשובים
ההשוואתי.
המחקר
בתחום
הנושאים התרכזו סביב דת ומדינה-
סממני דת במרחב הציבורי :בין
בורקיני לביקיני .למדנו מהמומחים
בתחום תוך הדגשת המשפט
ההשוואתי ,דהיינו ,השוואה בין
מדינות שונות בנוגע לחוקי דת
ומדינה .להשלמת התמונה שמענו
מראש החוג על ההיסטוריה של
האומה הצרפתית מאז טרום
המהפכה שם.
וכן ,יש באמת כבשים על הדשא
ונחל שעובר בתוך הקמפוס!
ביקרנו בספרית המחקר
עם ספרי משפט
בכ ל השפות  ,ואכלנו
ב "בננה"  -הקפיטריה ש ל
הסטודנט ים
(אוקטגון ,
יש מה ללמוד!).
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תכנית המרכז השוויצרי למשפט השוואתי

Presentation of the Swiss Institute of Comparative Law
Dr. Lukas Heckendorn (in English)
Conducting Comparative Research at the Swiss Institute of Comparative Law:
Presentation of the Institute’s Library and Resources
Sadri Saieb, Head of the Library, SICL
Presentation :"Introduction to the Subject: Religious Law vs. State Law: Collision or
Articulation?"
Dr. Alberto Aronovitz (in English)
Presentation: "Legal Issues Arising from the Wearing and Display of Religious Signs
and Symbols' '
Karim El Chazli, Legal Adviser, SICL (in English)
Comparative Panel: “Law and Religion in Different Arenas”:
Dr. Shlomit Yanisky-Ravid, Moderator
Prof. Jacques Ehrenfreund, Head of Faculty of Theology and Sciences of Religions,
University of Lausanne, UNIL

Prof. Karen Druckman, “An Overview of U.S. Law Concerning Same-Sex Marriage and

the Constitution after Obergefell”

Visit to the SICL Library
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פתיחת הסמינר התשיעי -WIPOאונו
בנוכחות שגרירות ישראל בג'נבה
ושגרירות אוקראינה לצד בכירי
בארגון  WIPOשל האו"ם
קבלת הפנים והפתיחה של הסמינר
נערכה ע"י הנהלת  WIPOומארגני
הסמינר ,ס .שגרירת ישראל בשוויץ
ושגריר אוקראינה בשוויץ קבלו את
פנינו .כולם שיבחו את פועלה רב
השנים של דר ,יניסקי רביד והודו
שבזכותה מתקיים מפעל חשוב זה.

דר' יניסקי רביד הציגה התפתחויות רב
תרבותיות חדשות באונו לשביעות רצון
כל הנוכחים שראו בכך את עתיד
המזרח התיכון.
הרקטור
גם
הצטרפו
לסמינר
וסטודנטיות למשפטים מאוניברסיטת
קייב.
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בשלושת הימים הבאים ,למדנו ברציפות ב ,WIPO-ארגון הקניין הרוחני
העולמי הגדול והחשוב ביותר בתחומו העולם .השיעורים עסקו בתחומים
שונים של קניין רוחני בינלאומי :פטנטים ,הסכמים בינלאומיים ,סימני מסחר,
ידע מסורתי ועוד .כמו כן ,למדנו על האמנות הבינלאומיות ש  WIPOמובילה.
ביום השני ללימודים ערכנו מחקר מודרך בספרית  .WIPOזו היתה חוויה
מחקרית ראשונה מסוגה ,במסגרתה ,בהמשך להכנות שנעשו טרם הנסיעה,
התנסו הסטודנטים במחקר באנגלית בנושא קניין רוחני.
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WIPO-התכנית ב
Welcoming addresses by:

•
•
•
•
•

Her Excellency Ms. Aviva Raz Shechter, Ambassador, Permanent Representative
of Israel to the United Nations Office and other international organizations in
Geneva (tbc)
His Excellency Mr. Yurii Klymenko, Ambassador, Permanent Representative of
Ukraine to the United Nations Office and other international organizations in
Geneva (tbc)
Mr. Michal Svantner, Director, Department for Transition and Developed
Countries (TDC), World Intellectual Property Organization (WIPO)
Dr. Shlomit Yanisky-Ravid, Professor, the Shalom Comparative Legal Research
Center, Ono Academic Law School, Kiryat Ono, Israel, Fordham Law, NY., NY,
USA, Visiting Professor, Yale Law School, ISP, Fellow, New Haven, Ct, USA
Mr. Yuriy Boshytsky, Rector and Professor of Kyiv University, Ukraine

Topic 1:
Speaker:

Introduction to WIPO
Ms. Cathy Jewell, Senior Information Officer, Communications
Division, WIPO

Topic 2:

WIPO's New Copyright Treaties to Benefit Print-Disabled Persons and
Audiovisual Performers
Ms. Miyuki Monroig, Associate Officer, Copyright Law Division, WIPO

Speaker:
Topic 3:
Speaker:

Arbitration and Mediation in Intellectual Property Disputes
Mr. Leandro Toscano, Legal Officer, Information and External
Relations Section, WIPO Arbitration and Mediation Center, Patents and
Technology Sector (PTS), WIPO

Topic 4:
Speaker:

WIPO Domain Name Dispute Resolution
Ms. Leena Ballard, Legal Officer, Internet Dispute Resolution Section,
WIPO Arbitration and Mediation Center, Patents and Technology
Sector (PTS), WIPO

Topic 5:
Speaker:

The International Protection of Trademarks
Ms. Noëlle Moutout, Associate Legal Officer, Trademark Law Section,
Law and Legislative Advice Division, Brands and Designs Sector, WIPO
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WIPO-התכנית ב
Topic 6:
Speaker:

Limitations and Exceptions to Copyright and Neighboring Rights
Ms. Geidy Lung, Senior Counsellor, Copyright Law Division, WIPO

Topic 7:
Speakers:

Developments in International Patent Law
Ms. Aida Dolotbaeva, Legal Officer, Patent Law Section, Patent Law
Division, Patents and Technology Sector, WIPO

Topic 8:
Speaker:

Programming Picasso: Artificial Intelligence and Intellectual Property
Dr. Shlomit Yanisky-Ravid
Mr. Yuriy Boshytsky

Introduction to Case Study Analysis
Speaker:
Dr. Shlomit Yanisky-Ravid
Mr. Yuriy Boshytsky
Working in Groups
Moderators: Dr. Shlomit Yanisky-Ravid
Mr. Yuriy Boshytsky
Topic 9:
Speaker:

Copyright in the Digital Environment
Mr. Rafael Ferraz Vazquez, Associate Legal Officer, Copyright Law
Division, WIPO

Topic 10: The International Protection of Designs
Speaker:
Mr. Mikhail Faleev, Senior Information Officer, Information and
Promotion Section, The Hague Registry, Brands and Designs Sector, WIPO

no

הiרויה הנic-רדמ•ת

-cנ l)l

Ono Academic College
ז

Rnearch Center

ו

ימ

Comparative Legal

לכבוד חג הסיגד
לאחר יום הלימודים הראשון ב WIPO-התאספנו במסעדת "אדיס
אבבה" ,מסעדה אתיופית אותנטית עם ריהוט שהובא כולו מאתיופיה
ואוכל מסורתי.
ארבעת הסטודנטים בני העדה ספרו לנו על חייהם בתוך העדה ,כולל
עליתם לארץ ועל חג הסיגד ,שהיה באותם ימים .הסיפורים היו מרגשים
וחדשים לחלק מהסטודנטים ,שעבורם זה היה הפעם הראשונה ששמעו
פרטים אישיים על עליית יוצאי אתיופיה.
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בצהרי היום השני ב ,WIPO-בהמשך ל"מתנה" של הסטודנטים מאוקראינה -
ביצוע שיר ע"י אחת הסטודנטיות בארוחת צהריים  -הקבוצה של הקריה
האקדמית אונו פצחה גם בשיר ,ואף בריקודים :שירים בעברית ובערבית ,דבקה
והורה .כולם הרגישו שיש להם את הביטחון להביא את התרבות שלהם לידי ביטוי
בקבוצה .השמחה הייתה גדולה וכולם נהנו ,כולל הצוות מ WIPO-שהתרשם
לטובה מהגיבוש ומצב הרוח הטוב.
מוזמנים להיכנס לקישורים ולראות את השמחה בסרטונים.
סרטון

סרטון
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אחה"צ הסטודנטים התחלקו לקבוצות ועברו לספרית .WIPO
עבודות המחקר התבססו על הנושאי מחקר שהתחילו להכין עוד בקריה
האקדמית אונו.
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WIPO ספרית

הסטודנטים התנסו בעבודת צוות בהכנת עבודת מחקר באנגלית בתחומי הקניין
.WIPO הרוחני הבינלאומי בספרית
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גאלה – ארוחת ערב חגיגי
בערב התאספנו במסעדה בעיר בחדר פרטי .גם שם ,שרנו שירים בעברית
ובערבית כשכולם מוחים כפיים ומשתתפים בשמחה בשירה.
משהו מיוחד קורה כשלומדים ומבלים ביחד בקבוצה .המחסומים נופלים.
הסטודנטים מתחברים .צעירים עם מבוגרים ,ערבים עם יהודים ונוצרים,
חבוקים יחד באהבה ובשירה אדירה :שיר בעברית ושיר בערבית .בני
העדה האתיופית וישראלים ותיקים וחדשים .זה קורה באמת ואלו חוויות
לחיים שמובילים לשינוי עמדות באופן משמעותי לחיים שלמים .מפגש מלא
אופטימיות של קרבה ,משפחתיות ,אחווה ושותפות גורל .מפגש שממלא
תקווה על היתכנות החיים יחדיו והתגשמות החלום – ששמו שלום.
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ביום השלישי ב ,WIPO-הרצתה דר' יניסקי רביד בנושא אתגרי הקדמה
הטכנולוגית :בינה מלאכותית וקניין רוחני – מי הבעלים? דר' יניסקי-רביד קראה
ל  WIPOלהקים צוות שיבחן סוגיה זו ,שכבר הפכה לחלק מהמציאות בה אנו
חיים ,באופן יסודי ובשיתוף המדינות החברות .ההרצאה זכתה לתגובות
נלהבות והוגדרה כאחת ההרצאות פורצות הדרך בתחום.
לאחר מכן הסטודנטים שלנו ושל קייב הציגו את עבודות המחקר שלהם .נציגי
 WIPOבאו לשמוע והתרשמו לטובה מהרמה הגבוהה של המחקר ודרך הצגתו.

Ono Academic College

מחקרי הסטודנטים
עבודות הסטודנטים הוצגו
ביותר
הגבוהה
ברמה
באנגלית ,בנושאי קניין רוחני.
כל קבוצה יוצגה על ידי נציג
שהרצה.
כל הסטודנטים מאד התרגשו
על ההזדמנות להרצות בפני
ב.WIPO-
כולם

•

פתח דני זלזניק בהרצאה
על מקלטי מס וקניין רוחני
בה הציג נתונים מדהימים על
אי תשלום מס על ידי חברות
התוכן המובילות בעולם.
רובין ותמי גבאי
ליאור
הרצו על מחקרם בתחום
פתרון סכסוכים אינטרנטי
אוטומטי והציגו את הפעלתו
באי-ביי.

•

דרור לוי ורויטל שטיינר
הציגו מחקר השוואתי על
אמצאות שירות ,של מי
הבעלות באמצאה שפותחה
על די עובדים
משה שפירא הרצה על
יוצרים במשותף בשאלה מי
אינו יוצר משותף?

ו

ת

Comparative Legal Rnearch Center
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Ono Academic College
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Comparative Legal Rnearch Center
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מחקרי הסטודנטים
ההכנה שקבלו הסטודנטים לפני
הנסיעה הורגשה היטב במהלך
הביקור בשליטה בידע בקניין רוחני
ובאמנות הבינלאומיות ,כמו גם
והנימוסים,
העסקי,
הלבוש
שהפנימו.
הסטודנטים שלנו הפגינו בקיאות
בחומר האקדמי שהכירו היטב
וניתן היה לראות את תחושת
הביטחון לאור ההכנה לאורך
הסמינר .הם שאלו שאלות והעירו
הערות אינטליגנטיות.
נציגי  WIPOבקשו את תכנית
ההכנה על מנת שתועבר למגיעים
ל.WIPO-
הצגת המחקרים נעשו באופן
שעורר גאווה בכולנו בסטודנטים
של הקריה האקדמית אונו וכלל
שבחים רבים.

Ono Academic College
ו

Rnearch Center

ת

Comparative Legal

ניון איוואר

להשלמת החוויה של חו"ל נסענו לעיירה
ניון היפהפה.

no
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Ono Academic College
ז

ניון איוואר
הפלגנו לאי איוואר בצרפת,
שקושט לקראת החגים
הקרבים.

טיילנו ביחד כקבוצה רב
תרבותית מגובשת עם המון
שמחה ,אהבה וגאווה בלב
של כולם.
המשלחת
חברי
חזרו הביתה עם
ידע ,חוויות ושינוי
עמדות כלפי האחר
בחברה הישראלית
סקרנות
והרבה
האפשרויות
כלפי
הגלובליות העומדים
בפניהם.

Rnearch Center
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Ono Academic College
ז

Rnearch Center
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תודה רבה !!!
הסמינר הבינלאומי הבא יתקיים באוניברסיטת
ייל NYU ,ופורדהאם ארה"ב בין 4-10/6/2017
בנושא אתגרי הקדמה הטכנולוגית ודיני עבודה
פרטים ורשימת מועמדים sravid@ono.ac.il
או judy@ono.ac.il
או sivan@sabbanlaw.co.il

