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גבולות המשפט:
הקו הדק בין המשפטי ללא-משפטי,
בין משפט קשה למשפט רך
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן | יום ראשון ,א' בטבת תש"פ29.12.2019 ,
08:45-08:15
חדרי
המושבים
10:30-08:45
מושבים
מקבילים א

התכנסות ורישום – האגף למשפט ומקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין ( ,)306חדר ( 200קומה ב')

השימוש במשפט רך על-ידי ארגונים
בינלאומיים :מניעים ,לגיטימיות
ואפקטיביות
יו"ר :פרופ' אריה רייך ,הפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' אריה רייך ,הפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן;
השימוש במשפט רך בתחום
המשפט הפרטי על-ידי ארגונים
ממשלתיים בינלאומיים :מידת
ההשפעה על הדין בישראל
פרופ' רונה שוז ,בית הספר למשפטים,
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט;
הליכי גיבוש משפט רך :הניסיון של
ועידת האג בעניין המשפט
הבינלאומי הפרטי
פרופ' רות הלפרין-קדרי ,ראש מרכז
רקמן ,הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת בר-אילן; צמיחתם של
דיני משפחה מכוח דיני זכויות אדם
בינלאומיים :היתרון של המשפט
הרך
פרופ' אורן פרז ואופיר שטגמן,
דוקטורנט ,הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת בר-אילן; הרגולטור
הנסתר ובניית סמכותו – ניתוח
אמפירי-רשתי של קודים בינלאומיים
וולונטריים ואמנות

מרחבי צדק פורמליים ובלתי
פורמליים

פרטיות במשפחה :בין הסדרה
משפטית להסדרה טכנולוגית

יישוב סכסוכים שיפוטי והמשפט
הרך :בין הפלילי לאזרחי

יו"ר :ד"ר הדר דנציג-רוזנברג,
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-
אילן

יו"ר :פרופ' מיכאל בירנהק ,סגן דיקן
למחקר ,הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' רינת קיטאי סנג'רו ,בית הספר
למשפטים ,המכללה האקדמית צפת;
הפקולטה למשפטים ,המרכז האקדמי
למשפט ועסקים; הסדר טיעון כדיאלוג

סאני כלב ,דוקטורנט ,הפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב;
כשהאח הגדול הוא אימא ואבא :על
מעקב הורי וחשיפת מידע על אודות
מתבגרים בעידן הדיגיטלי

יו"ר :פרופ' מיכל אלברשטין ,חוקרת
ראשית ,פרויקט מחקר יישוב סכסוכים
שיפוטי  JCRבחסות ה ,ERC-הפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אורי ינאי ,בית הספר לעבודה
סוציאלית ולרווחה חברתית,
האוניברסיטה העברית וגב' דליה
טאובר ,המרכז הישראלי לגישות
מאחות; גישור פוגע נפגע :צדק
מאחה כדרך לטיפול בעבירות
פליליות
ד"ר טלי גל ,ראש בית הספר
לקרימינולוגיה ,אוניברסיטת חיפה;
כשקטין פוגע בקטינה :צדק מאחה
בעבירות מין וירטואליות
ד"ר הדר דנציג-רוזנברג וד"ר ענת
פלג ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת
בר-אילן; "ביוש או חוב חברתי":
עמדותיהן של נפגעות עבירות מין
שחשפו את סיפורן בפייסבוק כלפי
עשיית שיימינג לתוקפיהן
ד"ר ארנה שמר ,בית הספר לעבודה
סוציאלית ,האוניברסיטה העברית וגב'
מיכל כהן-הטב ,אשלים ,ג'וינט; מודל
קד"ם (קבוצת דיון משפחתית)
כמרחב חלופי לביטוי צדק חברותי –
צדק רגיש-הקשר ומחזק קירבה

פרופ' איילת בלכר-פריגת ,דיקנית
בית הספר למשפטים ,המרכז האקדמי
שערי מדע ומשפט; הזכות לפרטיות
במידע על אודות היריון ולידה
ד"ר טל מורס ,החוג לתקשורת
צילומית ,המכללה האקדמית הדסה;
פרדוקס הפרטיות אחרי המוות:
הפער בין תפיסות פרטיות
להתנהגות ביחס לזיכרונות
דיגיטליים

פרופ' מיכל אלברשטיין ושרי לוז
קנר ,דוקטורנטית ,הפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן; סיכום
חיובי בשערי המשפט – פיתוח
משפט נראה בקדם המשפט
ד"ר קרני פרלמן ,בית הספר
למשפטים ,המסלול האקדמי המכללה
למינהל וד"ר עומר שפירא ,הפקולטה
למשפטים ,הקריה האקדמית אונו;
אתיקה של יישוב סכסוכים שיפוטי
פרופ' מיכל אלברשטיין ועמוס
גבריאלי ,דוקטורנט ,הפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן;
השופט העכשווי והמרחב התהליכי
להטמעת תהליכי  ADRבאולם
המשפט :בין האינקוויזיטורי
לאדוורסרי
פרופ' מיכל אלברשטיין וד"ר
ביאטריס קוסקס ויליאמס ,עמיתת
מחקר ,פרויקט מחקר יישוב סכסוכים
שיפוטי  JCRבחסות ה ,ERC-הפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן; כאשר
הליכים חדשים נולדים ,השפעת
המשפט הרך :על ריבוי הליכים
הפלילים במדינות אירופה ובישראל
פרופ' מיכל אלברשטיין וד"ר שגיא
אשכנזי ,עמית מחקר ,פרויקט מחקר
יישוב סכסוכים שיפוטי  JCRבחסות ה-
 ,ERCהפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת בר-אילן; תפקידו החדש
של השופט הפלילי כפותר בעיות
חברתיות באמצעות עריכת ביקורת
שיפוטית שגרתית ,נסיינית
וממוקדת-פתרון בערכאות הדיון
הפליליות
פרופ' מיכל אלברשטיין ,ד"ר יוסף
זהר וד"ר ביאטריס קוסקס ויליאמס,
עמיתי מחקר ,פרויקט מחקר יישוב
סכסוכים שיפוטי  JCRבחסות ה,ERC-
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-
אילן; היפוך מעמדה של ההודאה
בשיטות המשפט :השפעתו על
החלופות שהתפתחו למשפט
הפלילי ועל תפקיד השופט

10:45-10:30
12:15-10:45
מושבים
מקבילים ב

רב שיח :הדרת נשים – דילמות,
אתגרים ,גבולות ואסטרטגיות; דיון
במישור החברתי ,התרבותי ,האתי,
הדתי והמשפטי
המושב מתקיים בחסות המרכז ע"ש
רקמן לקידום מעמד האשה
ובתמיכת .Philigence Foundation
יו"ר :פרופ׳ רות הלפרין-קדרי ,ראש
מרכז רקמן ,הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת בר-אילן
אסתי רידר-אינדורסקי ,דוקטורנטית,
בית הספר למדעי התרבות ,אוניברסיטת
תל-אביב
ד״ר רונית עיר-שי ,התכנית ללימודי
מגדר ,אוניברסיטת בר-אילן
ד״ר יופי תירוש ,ראש בית הספר
למשפטים ,המכללה האקדמית ספיר;
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל-
אביב

הפסקה
ניתוח התנהגותי של המשפט
"פרקטיקה משפטית אחרת" :על
חינוך וטיפול כחלק מהליך משפטי
יו"ר :פרופ' יובל פלדמן ,הפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
יו"ר :ד"ר מיה גפן ,עו"ד ,הקליניקה
לזכויות אנשים עם מוגבלויות ,הפקולטה
פרופ' אבישלום תור ,בית הספר
למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
למשפטים ,אוניברסיטת נוטרה דאם,
ארה"ב; הפקולטה למשפטים,
עו"ד רוני רוטלר ,הקליניקה לזכויות
אוניברסיטת חיפה; The Mostly
אנשים עם מוגבלויות ,הפקולטה
Neglected Opportunity Costs of
למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן;
Behavioral Policies
משפט וטיפול בקליניקה :שיתופי
פעולה עכשוויים ומחשבות לגבי
פרופ' יובל פלדמן וד"ר יותם קפלן,
העתיד
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-
אילן; Big Data and Bounded
ד"ר יעל עפרון ,בית הספר למשפטים,
Ethicality
המכללה האקדמית צפת; מה למדנו
מהלמידה הקלינית? הקליניקות
פרופ' תומר ברודי וד"ר יהלי
המשפטיות במכללה האקדמית
שרשבסקי ,הפקולטה למשפטים,
צפת כמקרה בוחן
האוניברסיטה העברית; הסברים
התנהגותיים להשפעה של דין רך
נועה יוסף ,דוקטורנטית ,הפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן;
חושפי שחיתות ,נפגעי עבירה
והגישות התרפויטיות למשפט
ד"ר קרני פרלמן ,בית הספר
למשפטים ,המסלול האקדמי המכללה
למינהל; גלדיאטור בזירה של
הסדרים :אתגרים בייצוג לקוחות
בהליכים ליישוב סכסוכים בהסכמה

Transparency Laws and
Global Standardization in the
Regulation of Trans-Border
Exploitation in the Global
Economy
Chair: Dr. Hila Shamir, Tel Aviv
University Faculty of Law,
TraffLab Research Group Panel,
ERC
Dr. Tamar Barkay, Tel Hai
Academic College; TraffLab
Fellow, Tel Aviv University & Dr.
Hila Shamir; What is
Transparency Legislation? On
the Dialectic between
Corporate Responsibility and
Transparency Legislation in the
case of anti-trafficking in
supply chains
Dr. Klaas Hendrik Eller, PostDoctoral Fellow at the Edmond
J. Safra Center for Ethics, Tel
Aviv University; Towards a
Critical Epistemology of
Corporate Transparency
Regulation Along Global Value
Chains
Dr. Avinoam Cohen, College of
Management; TraffLab Fellow,
Tel-Aviv University; Dialogues,
Forum and Compacts: The
Wavering Paths of Decentered
Migration Governance

13:45-12:15
15:15-13:45
מושבים
מקבילים ג

ארוחת צהריים
Keynote Speaker: Prof. Lisa Bernstein, Wilson-Dickinson Professor of Law, University of Chicago Law School
Re-examining Ethnically Homogeneous Trade: A Social Network Approach
Response: Prof. Oren Perez, Dean of the Faculty of Law, Bar-Ilan University
אחריות חברתית של תאגידים :חלק א
חקיקה קשה ורכה בין כתלי בית
הרשות המבצעת :פוליטיקה ,משפט
משפט והלכה
הסוהר
ומינהל
אתיקה וקודים וולונטאריים כמשפט
יו"ר :ד"ר שפרה מישלוב ,הקליניקה
רך
יו"ר :פרופ' רינת קיטאי סנג'רו ,בית
יו"ר :פרופ' גד ברזילי ,הפקולטה
לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי,
הספר למשפטים ,המכללה האקדמית
למשפטים ,אוניברסיטת חיפה
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-
יו"ר :פרופ' נטע זיו ,הפקולטה
צפת; הפקולטה למשפטים ,המרכז
אילן
פרופ' יואב דותן ,הפקולטה למשפטים ,למשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב
האקדמי למשפט ועסקים
האוניברסיטה העברית;
פרופ' אבינועם רוזנק ,החוג למחשבת
פרופ' רות פלאטו שנער ,בית הספר
פרופ' מיכל טמיר ,בית הספר
הטרנספורמציה של הדמוקרטיה
ישראל ,האוניברסיטה העברית;
למשפטים ,המכללה האקדמית נתניה;
למשפטים ,המרכז האקדמי שערי מדע
הישראלית דרך מערכת המשפט
נורמטיביות הלכתית וזיקותיה
קודים אתיים של ארגונים עסקיים:
ומשפט וד"ר גרשון גונטובניק ,שופט
החינוכיות כמודל משפטי רך
אתיקה או קוסמטיקה?
פרופ' יצחק גל-נור ,המחלקה למדע
בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו;
המדינה ,האוניברסיטה העברית; מכון ון-
הרב יובל שרלו ,ראש תחום אתיקה
החובה ליתן לעצורים יחס מיוחד
פרופ' עלי בוקשפן ,בית ספר רדזינר
ליר בירושלים; מישפוט
בארגון צהר; פורום תקנה כמקרה
ההולם את חזקת החפות :מבט נוסף
למשפטים ,המרכז הבינתחומי הרצליה;
( )Judicializationהפוליטיקה
מבחן :אתגר המשפט וההלכה
על תנאי המעצר בישראל על רקע
יחסי גומלין בין משפט רך למשפט
בישראל
המשפט הבינלאומי
קשה בשאלת תכלית החברה
ירון קטן ,דוקטורנט ,הפקולטה
העסקית :הצעה לתיקון חוק
פרופ' מרגית כהן ,הפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן; המכון
ד"ר אורנה אליגון דר ,בית הספר
החברות
למשפטים ,האוניברסיטה העברית;
הישראלי לדמוקרטיה; רגולציה של
למשפטים ,המכללה האקדמית ספיר;
סמכויות הרשות המבצעת ו"חוקיות
הממסד הדתי :עלייתו של 'המשפט
הפקולטה למשפטים ,הקריה האקדמית
ד"ר לימור זר-גוטמן ,בית הספר
עמומה" :מודל רב-מימדי
הרך' ביחסי דת ומדינה בישראל
אונו; המבקרים הרשמיים :מבט
למשפטים ,המסלול האקדמי המכללה
היסטורי על המימד ה'קשה' וה'רך'
למינהל; קוד אתי וולונטארי בלימודי
ד"ר איל פלג ,בית הספר למשפטים
של הביקורת על תנאי הכליאה
השכלה גבוהה – כתיבה והטמעה
והמחלקה למינהל ומדיניות ציבורית,
המכללה האקדמית ספיר; משפט
עו"ד רחלה אראל ,הפקולטה
מינהלי הקשרי :משפט קשה ו/או
למשפטים והמכון לקרימינולוגיה,
רך?
האוניברסיטה העברית; חקיקה קשה
ורכה בדיני זכויות האסירים במשפט
הבינלאומי
מר ניב מיכאלי וגב' ענת ליטוין,
עמותת "רופאים לזכויות אדם"; נורמות
הטיפול הרפואי באסירים והמצב
בישראל

15:30-15:15

הפסקה

16:45-15:30

תקשורת ורגולציה
יו"ר :ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר,
המכון הישראלי לדמוקרטיה

מושבים
מקבילים ד

ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר
וד"ר אסף וינר ,המכון הישראלי
לדמוקרטיה; תחרות בשוק התוכן
העיתונאי :בין עקרונות מסורתיים
לעקרונות רכים בדיני התחרות
ד"ר טלי תאני-הררי ,בית הספר
למינהל עסקים ,המרכז האקדמי פרס
וד"ר שרון ידין ,ביה"ס למשפטים,
המרכז האקדמי פרס; Regulatory
Literacy: Rethinking Television
Rating in the New Media Age
ד"ר שרון ידין ,בית הספר למשפטים,
המרכז האקדמי פרס; Regulatory
Shaming
ד"ר אסף הראל ,הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת בר-אילן; עיתונאי
כאישיות דו-מהותית

מרעה בשדות זרים :חקר
אינטרדיסציפלינרי של המשפט
הפלילי
יו"ר :ד"ר טלי גל ,ראש בית הספר
לקרימינולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
גב' נטלי הדר ,בית הספר
לקרימינולוגיה ,אוניברסיטת חיפה; ביני
לבינו ובינינו :מקומה של הסליחה
בתהליכי צדק מאחה במקרים של
פגיעה מינית
ענבר כהן ,דוקטורנטית ,בית הספר
לקרימינולוגיה ,אוניברסיטת חיפה;
הקליניקה הסוציו-משפטית לנוער
ולצעירים במצבי סיכון ,בית הספר
למשפטים ,המסלול האקדמי המכללה
למינהל; שתי דרכים נפגשות:
המפגש בין טיפול למשפט ,כפי שבא
לידי ביטוי בעדויות אנשי טיפול
בהליכים פליליים בתיקי עבירות מין
רו"ח רונית בלומקין ,בית הספר
לקרימינולוגיה ,אוניברסיטת חיפה; חוק
הריכוזיות :חיזוק הפיקוח הממשלתי
או משרתם הסמוי של אדוני ההון?
שירה לייטרסדורף שקדי,
דוקטורנטית ,בית הספר
לקרימינולוגיה ,אוניברסיטת חיפה;
החוויה הרגשית של התובע והסנגור
בהסדרי טיעון בעבירות מין

17:00-16:45
18:45-17:00

שמירת זכויות זקנים ומטפליהם
יו"ר :פרופ' ישראל (איסי) דורון ,החוג
לגרונטולוגיה ,אוניברסיטת חיפה

מושבים
מקבילים ה

ליעד אורתר ,דוקטורנט ,החוג
לגרונטולוגיה ,אוניברסיטת חיפה; ראש
המכון לאחריות תאגידית ,המרכז
האקדמי למשפט ולעסקים; (אי)
התייחסות לאספקטים של הזדקנות
האוכלוסייה בגישות ניהול של
אחריות תאגידית – עת לאחריות
תאגידית גרונטולוגית
עו"ד יפעת סולל ,יועצת משפטית,
עמותת "כן לזקן"; המחיר החברתי של
הדיור המוגן :האם יש לצפות
לאחריות חברתית בתאגידי
הדיור הפועלים למטרות רווח?
.1

עו"ד ליאור חריש ,משרד עו"ד העוסק
בזכויות הגיל השלישי; ניצול כלכלי של
זקנים :רגולציה בלי מודעות תישאר
חלקית ובלתי יעילה
ד"ר שירי רגב-מסלם ,הפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן;
גבולות האהבה והקהילה בעידן של
טיפול גלובלי :טיפול ושייכות
בישראל

אחריות חברתית של תאגידים :חלק ב

אחריות תאגידית :האם אנו בתקופת
מעבר של אחריות חברתית של
תאגידים מחוק רך לחוק קשה?
ד"ר אור קרסין ,תחום מדיניות ציבורית,
המחלקה לסוציולוגיה ,מדע המדינה
ותקשורת ,האוניברסיטה הפתוחה;
נורמות ומניעים ארגוניים ויחסם
למימוש אחריות וקיימות תאגידית
עו"ד גליה פיט ,הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת תל-אביב; גישות חדשות
לעסקים :תאגידים היברידיים וקרנות
פילנתרופיות בחוק החברות
ליעד אורתר ,דוקטורנט ,ראש המכון
לאחריות תאגידית ,המרכז האקדמי
למשפט ועסקים; מהותיות חברתית
בדיווחים של תאגידים נסחרים:
הרגולטור כשחקן בתהליך המעבר
לחיוב חוקי של אחריות תאגידית
פרופ' יפעת הולצמן-גזית ,בית הספר
למשפטים ,המסלול האקדמי המכללה
למינהל ומר אבנר בירך ברק ,מתכנן
ערים;  Airbnbבישראל :השלכות על
שוק השכירות ומודלים של אסדרה
קשה ואסדרה רכה

הפסקה
המשפט הפלילי המהותי והדיוני :בין
השטחים והמשפט :משא הכיבוש
החוק ,המוסר והפרקטיקה
יו"ר :פרופ' גד ברזילי ,הפקולטה
יו"ר :ד"ר רוני רוזנברג ,הפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת חיפה
למשפטים ,הקריה האקדמית אונו
פרופ' דוד קרצמר ,הפקולטה
ד"ר חמדה גור-אריה ,בית הספר
למשפטים ,האוניברסיטה העברית; בית
למשפטים ,המרכז האקדמי פרס;
הספר למשפטים ומכללת ספיר; מאיר
שותפות ספונטנית
שמגר והשטחים הכבושים :משפט
ופוליטיקה
ד"ר שי ווזנר ,הפקולטה למשפטים,
פרופ' אייל גרוס ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב; טיעון בעד
הגנה תרבותית
אוניברסיטת תל-אביב; פופוליזם אתנו-
חוקתי ,דמוקרטיה וכיבוש
פרופ' יובל מרין ,דיקן בית הספר
למשפטים ,המסלול האקדמי המכללה
ד"ר אילן סבן ,הפקולטה למשפטים,
למינהל ופרופ' רינת קיטאי סנג'רו,
אוניברסיטת חיפה; המשך המדרון:
בית הספר למשפטים ,המכללה
הטיעון בדבר ניגוד עניינים עמוק של
האקדמית צפת; הפקולטה למשפטים,
האזרחים הערבים ,ויוזמות ל"רוב
המרכז האקדמי למשפט ועסקים;
מיוחד' בהכרעות שעניינן נסיגה
חיפוש בגוף והזכות לאי הפללה
טריטוריאלית
עצמית
פרופ' מנחם הופנונג ואופיר חדד,
פרופ' בועז סנג'רו ,הפקולטה
דוקטורנט ,המחלקה למדע המדינה,
למשפטים ,המרכז האקדמי למשפט
האוניברסיטה העברית; קביעת
ולעסקים; בית הספר למשפטים,
מדיניות באמצעות החלטות בהליכי
המכללה האקדמית ספיר; שמירה על
ביניים בבג"ץ :עותרים למעמד
זכויות חשודים ונאשמים תוך עיוורון
בישראל בשל איום בגין שיתוף
צבעים פוליטיים
פעולה בטחוני
פרופ' אלכסנדר (סנדי) קדר ועו"ד
קמר משרקי אסעד ,הפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת חיפה; כוח,
משפט ומקום בצל הכיבוש :ניתוח
גיאוגרפי משפטי של השתנות איזור
שפא יטא شفا ي ّطا  1967ל2000-

ד"ר רוני רוזנברג ,הפקולטה
למשפטים ,הקריה האקדמית אונו וד"ר
הדר דנציג-רוזנברג ,הפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן;
פורנוגרפיית נקם – בין פלילי לאזרחי

היבטים מגדריים של הסכמה
במרחבים משפטיים שונים
יו"ר :פרופ' פרנסס רדאי ,בית הספר
למשפטים ,המסלול האקדמי המכללה
למינהל
ד"ר יופי תירוש ,ראש בית הספר
למשפטים ,המכללה האקדמית ספיר;
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל-
אביב; ליברליזם והסכמה להפרדה בין
המינים
ד"ר רותי לבנשטיין לזר ,בית הספר
למשפטים ,המסלול האקדמי המכללה
למינהל; הסכמה בעברות מין כאי-
צדק אפיסטמי
ד"ר נילי קרקו אייל ,בית הספר
למשפטים ,המסלול האקדמי המכללה
למינהל; היבטים מגדרים של
דוקטרינת ההסכמה מדעת
ד"ר ראויה אבורביעה ,האקדמיה ע"ש
פולונסקי ללימודים מתקדמים במדעי
הרוח והחברה ,מכון ון-ליר בירושלים;
הסכמה/אי הסכמה ונשים בדוויות
במערכת פוליגמית

חוקות לא-חוקתיות
יו"ר :פרופ' יובל שני ,הפקולטה
למשפטים ,האוניברסיטה העברית
פרופ' אהרן ברק ,נשיא ביהמ"ש
העליון בדימ' ,בית ספר רדזינר
למשפטים ,המרכז הבינתחומי הרצליה;
מגילת העצמאות והכנסת כרשות
מכוננת
פרופ' מיכל טמיר ,בית הספר
למשפטים ,המרכז האקדמי שערי מדע
ומשפט; תיקון חוקתי סלקטיבי
פרופ' אוריאל פרוקצ'יה ,הפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב;
הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה
העברית; Unconstitutional
Constitutions: A MultiDimensional Inquiry
ד"ר יניב רוזנאי ,בית ספר רדזינר
למשפטים ,המרכז הבינתחומי הרצליה;
? :We the Limited Peopleעל
גבולות הסמכות לכינון חוקה
ד"ר אדם שנער ,בית ספר רדזינר
למשפטים ,המרכז הבינתחומי הרצליה;
שלושה מושגים של לגיטימיות
חוקתית

18:45

קוקטייל ערב והדלקת נר שמיני של חנוכה
האגף למשפט ומקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין ( ,)306חדר ( 200קומה ב')

חינוך משפטי בעידן המשפט הרך
מושב מליאה לכבוד פרישתו של פרופ' מנחם (מני) מאוטנר ,מר משפט וחברה הישראלי
יו"ר :פרופ' מיכל אלברשטין ,חוקרת ראשית ,פרויקט מחקר יישוב סכסוכים שיפוטי  JCRבחסות הERC-
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
ברכות :פרופ' בנימין שמואלי ,נשיא האגודה הישראלית למשפט וחברה ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
בהשתתפות :כב' השופט עופר גרוסקופף ,שופט בית-המשפט העליון; פרופ' רון שפירא ,נשיא המרכז האקדמי פרס; פרופ' מנחם (מני)
מאוטנר ,פרופ' אמריטוס הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב; עו"ד טל אייל-בוגר ,משרד עו"ד פישר בכר חן וול אוריון ושות'.
מושב זה יחזור לשאלת המפתח של החינוך המשפטי ,ויבקר אותה מחדש לנוכח השינויי ם המפליגים שעובר המשפט עם פריצת הגבולות המתרחשת בעידן המשפט הרך.
במוקד המושב הוקרה של פרופ' מני מאוטנר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב המסמל כבר מספר עשורים את החשיבה מחדש על גבולותיו הפורמליים של
המשפט ואת החיבור למציאות החברתית ,אמנותית ,היסטורית ופ וליטית אשר מתקיים תדיר במשפט .מני עסק בסטנדרטים ובמשפט רך בדיני חוזים ,במשפט הסמוי מהעין,
בפורמליזם המשתנה ומתעצב מחדש תוך חדירת ערכים ,בחיבור לאמנות ולתרבות ובקשר לליברליזם .בתרבות המשפטית הישראלית הוא ללא ספק מאבות העיסוק במשפט
וחברה במובנו העמוק ,והמורכ בות שהכניס לשיח המשפטי בפריעת גבולותיו ובהרחבתם שינתה את פניו מן היסוד .במושב זה נפנה מחדש את תשומת הלב אל שאלת החינוך
המשפטי נוכח השינויים שחלו בתחום זה מאז שנות התשעים בהן החל לעסוק בנושא .נקשר בין קולות שונים המצויים בתחום תוך עיסוק בהתפתחויות חדשות כמו ירידה
ברישום ללימודי משפטים ,עליה או התחזקות של דגמים של חינוך משפטי חדשים כמו רגולציה ,תורת משפט טיפולית ,דרכים חלופיות לישוב סכסוכים ועריכת דין חברתית.
נחבר את הדיון לקולות העולים מן השטח ביחס למשפט הרך ובעיקר נודה למני על תרומתו האדירה להתפתחות המשפט הישראלי ולצמיחה של קהילת משפט וחברה בפרט.
המושב יערך בחסות פרויקט המחקר "ישוב סכסוכים שיפוטי :בחינת היברידים של צדק לא אדוורסרי" בהובלת פרופ' מיכל אלברשטין אשר עוסק בשינויים אמפיריים ,תרבותיים
ותיאורטיים שאותם עובר המשפט בעידן המשפט הנמוג.

חברי ועדת ההיגוי (לפי סדר הא"ב):
ד"ר עילי אהרנסון ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה; ד"ר הדר דנציג-רוזנברג ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן; ד"ר שרון ידין ,בית הספר למשפטים ,המרכז
האקדמי פרס; עו"ד עדן כהן ,דוקטורנט ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן; עו"ס ועו"ד טל רפאלי ,הקליניקה לזכויות חברתיות ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן;
פרופ' בנימין שמואלי ,נשיא האגודה הישראלית למשפט וחברה ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן.

להרשמה לכנס – לחצו כאן

