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תוכנית מפורטת
חברי הוועדה המארגנת (לפי א-ב):
ד"ר רועי גילבר ,בית הספר למשפטים ,המכללה האקדמית נתניה
פרופ' משה גלברד ,בית הספר למשפטים ,המכללה האקדמית נתניה
ד"ר יחזקאל מרגלית ,בית הספר למשפטים ,המכללה האקדמית נתניה
ד"ר יהושע (שוקי) שגב ,בית הספר למשפטים ,המכללה האקדמית נתניה
גב' רחל שדה ,בית הספר למשפטים ,המכללה האקדמית נתניה

חברי הוועדה המלווה (לפי א-ב):
ד"ר מיטל פינטו ,המרכז האקדמי כרמל
ד"ר אלכסנדר (סנדי) קדר ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר נילי קרקו-אייל ,המכללה למנהל
ד"ר ענת רוזנברג ,המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' בנימין שמואלי ,אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר שרון שקרג'י ,האוניברסיטה העברית
נשיא האגודה:
פרופ' אמנון רייכמן ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה
ניהול דף הכנס באתר המכללה:
מר יריב זרביב ,המכללה האקדמית נתניה
עיצוב:
גב' אורלי גפטר ,בית הספר למשפטים ,המכללה האקדמית נתניה
לדף הבית של הכנס הכולל תקצירים מלאים של ההרצאות:
http://www.netanya.ac.il/AboutUs/WhoWeAre/Events/Pages/Law-and-Society-2016.aspx

המכללה האקדמית נתניה
בית הספר למשפטים

האגודה הישראלית
למשפט וחברה

הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה
משפט ומרחב :היבטים רב-תחומיים
נתניה 7 -6 ,בפברואר 2017
המכללה האקדמית נתניה ,רחוב האוניברסיטה  ,1נתניה

6.2.2017
מושבים
מקבילים
11:00-09:30



מרחב שוק העבודה :היבטים משפטיים-חברתיים

יו"ר :פרופ' גיא מונדלק ,אוניברסיטת תל-אביב
עו"ד סימה קרמר ,האוניברסיטה העברית :לקראת חובות בין עמיתים לעבודה :דאגה כללית לזולת או
משהו מעבר?
ד"ר לימור ריזה ,המרכז האקדמי כרמל :כרוניקה של מיסוי דמי אבטלה ידוע מראש :ביטול המס למובטל
הכרוני.
ד"ר גליה שניבוים ,המרכז הבינתחומי הרצליה :התעמרות כניצול לרעה של כוח ארגוני.



מחקרים אמפיריים במשפט וחברה

יו"ר :ד"ר נטע ברק-קורן ,האוניברסיטה העברית
פרופ' איסי רוזן-צבי ,פרופ' נטע זיו ,אוניברסיטת תל-אביב:
The Broken Promise: Hierarchy and Stratification in the Legal Profession in Israel
ד"ר קרן וינשל-מרגל ,האוניברסיטה העברית:
Judging Judicial Workloads: An Empirical Analysis of Judicial Workloads and their
Consequences
ד"ר נטע ברק-קורן ,האוניברסיטה העברית:
Mitigating Norm Conflicts by Affirming Identity: Evidence from the Field



שימוש בזרע מנפטר :מת ל(ה)חיות?! על הורות ושכול ומה שביניהם

יו"ר :ד"ר יוסי גרין ,המכללה האקדמית נתניה
ד"ר יערית בוקק-כהן ,המכללה האקדמית אחוה ,פרופ' ורדית רביצקי ,אוניברסיטת מונטריאול ,קנדה:
ממצאי מחקרים שבוצעו על שתי אוכלוסיות שעבורן הולדה לאחר המוות אינה תרחיש היפותטי בעל
סבירות נמוכה
פרופ' יעל השילוני-דולב ,האקדמית תל-אביב-יפו ,פרופ' צבי טריגר ,המכללה למנהל :בין רצון המת לבין
רצונם של הנותרים בחיים.
ד"ר יחזקאל מרגלית ,המכללה האקדמית נתניה :דילמת ההולדה לאחר המוות.
מגיבה :ד"ר רות זפרן ,המרכז בינתחומי הרצליה

האגודה הישראלית
למשפט וחברה

מושבים
מקבילים
12:45-11:15

המכללה האקדמית נתניה
בית הספר למשפטים



עם אחד  -שכונות שונות :פתרונות דיור לאוכלוסיות יעודיות

יו"ר :ד"ר חיים זיכרמן ,הקריה האקדמית אונו
ד"ר לי כהנר ,מכללת אורנים :התפתחות המרחב החרדי בישראל.
ד"ר שי שטרן ,אוניברסיטת בר-אילן :הנחת תשתית נורמטיבית לבחינת תביעותיהן של אוכלוסיות
מובחנות בכלל ,והקהילה החרדית בפרט ,להתבדלות מרחבית.
פרופ' ישי בלנק ,אוניברסיטת תל-אביב :חילוניות ,דת ומדינה בישראל :מסע מרחבי-משפטי.
עו"ד אלעזר במברגר ,משרד הבינוי והשיכון :המדיניות הממשלתית בכל הנוגע לתכנון ולשיווק מקרקעין
לאוכלוסיות יעודיות ,תוך התבוננות על השיח הפנים ממשלתי ,עד לשינוי שהתרחש בחודש אוגוסט
.2016



עשור לחוק החולה הנוטה למות

יו"ר :ד"ר נילי קרקו-אייל ,המכללה למנהל
ד"ר מאיה פלד-רז ,אוניברסיטת חיפה :יעוץ אתי ביישום חוק החולה הנוטה למות.
ד"ר רועי גילבר ,המכללה האקדמית נתניה :חוק החולה הנוטה למות בראי הפרקטיקה הרפואית.
ד"ר שלומית פרי ,המרכז הרפואי רבין :בין הזכות לדעת והחובה להיות מודע – אוטונומיה ,חמלה
ופטרנליזם.
ד"ר איילת שי ,המרכז הרפואי לגליל נהריה :מחשבות על חוק החולה הנוטה למות במציאות האונקולוגית
הישראלית -חקיקה ,חמלה ,והזכות למות בכבוד.



המשפחה במרחב הבינלאומי

יו"ר :פרופ' סלביה פוגל-ביז'אוי ,המכללה למנהל

פרופ' דפנה הקר ,אוניברסיטת תל-אביב :אזרחות משפחתית.
פרופ' רונה שוז ,המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט :ההשפעה של נורמות לאומיות שונות על הסדרה
משפטית של סכסוכים עבר -גבוליים משפחתיים :אמנת האג בדבר ההיבטים האזרחיים של חטיפת ילדים
כמקרה בוחן.
פרופ' צבי טריגר ,המכללה למנהל :מאחורי הגדר :להתחתן בחו"ל.

ד"ר שרון שקרג'י ,האוניברסיטה העברית :מי אני ומה שמי.
14:45-13:15



המושב המרכזי :חוק ההסדרה או חוק ההלבנה?

ברכות :פרופ' סיני דויטש ,המשנה לנשיא ודיקן בית הספר למשפטים ,המכללה האקדמית נתניה
מנחה :פרופ' אמנון רייכמן ,אוניברסיטת חיפה
דובר :ד"ר רועי שיינדורף ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בין-לאומי
מגיבים :ד"ר יהושע (שוקי) שגב ,המכללה האקדמית נתניה
פרופ' יעל רונן ,המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
ד"ר אלכסנדר (סנדי) קדר ,אוניברסיטת חיפה
עו"ד שמחה דן רוטמן ,התנועה למשילות ודמוקרטיה

האגודה הישראלית
למשפט וחברה

מושבים
מקבילים
16:15-14:45

המכללה האקדמית נתניה
בית הספר למשפטים



בין משפט ועוני :מרחבים חדשים להגנה על זכויות חברתיות

יו"ר :פרופ' נטע זיו ,אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר איילת עוז ,הסניגוריה הציבורית הארצית :הגנה על זכויות חברתיות בהליך הפלילי :העמדה לדין
בתיקי עוני.
עו"ד קארן שוורץ ,עו"ד שוקי פרידמן ,עו"ד לידיה רבינוביץ ,האגף לסיוע משפטי" :לשחק במגרש של
החזקים או לשנות את המגרש?" – סיוע משפטי אזרחי ככלי לשינוי מדיניות ציבורית ולקידום אינטרסים
של אוכלוסיות מודרות בזירה המשפטית-חברתית.
עו"ד גיל גן מור ,האגודה לזכויות האזרח :הפללה של פעולות קיום של חסרי בית במרחב הציבורי – האם
זו הדרך?
עו"ד יעל כהן-רימר ,עמותת ידיד" :על הנייר"  -האם יש מקום לחזקות חלוטות בחקיקת זכויות חברתיות?
הדוגמא של חזקת ההכנסה הרעיונית מנכס ומציאות החיים של נשים בחברה הבדואית.



חוקים למניעת אפליה בשוק העבודה -האם הם משיגים את יעדם? עובדים עם
מוגבלות כמקרה מבחן

יו"ר :ד"ר עדנה רבנו ,המכללה האקדמית נתניה
ד"ר מיכל הורביץ ,המכללה האקדמית נתניה :שוויון זכויות בתעסוקה לאנשים עם מוגבלות -המצב
המשפטי הנוהג.
גב' אורנה חביב-תמיר ,משרד העבודה והרווחה :העסקת עובדים עם מוגבלות – מה מעסיק מעסיקים?
גב' שרית ארנון-לרנר ,המכללה האקדמית נתניה :אנשים עם מוגבלות ומעגל העבודה -הייעוץ תעסוקתי
פסיכולוגי.
מגיבה :ד"ר שגית מור ,אוניברסיטת חיפה



סיכונים וסיכויים בחקר והוראת המשפט בישראל :תפקיד ותפקוד בתי הספר
למשפטים בישראל

יו"ר :ד"ר אברהם טננבוים ,שופט (בדימוס) בית משפט השלום בירושלים :הצפת המקצוע – חסרונות
ויתרונות.
פרופ' חיים זנדברג ,המכללה למנהל :בינאום המחקר המשפטי והוראתו.
פרופ' יובל שני ,האוניברסיטה העברית :דרך הקידום בפקולטות למשפטים והשפעתה על המחקר
וההוראה.
ד"ר סמדר נוי ,המכללה האקדמית אשקלון ,גב' ענת לשניק ,אוניברסיטת חיפה :הצגת ממצאים ממחקר
סוציולוגי שנערך בבית הספר למשפטים בספיר והשוואה לממצאים ממחקר בפקולטה במשפטים
באוניברסיטת תל-אביב.

מושבים
מקבילים
18:00-16:30



בין שלטון החוק למצבי חרום :על ספרו של יואב מחוזאי (מושב ספר)

יו"ר ומגיב :ד"ר יואב מחוזאי ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' גד ברזילי ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר עילי אהרונסון ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר יעל ברדה ,האוניברסיטה העברית
ד"ר קרין לוי ,אוניברסיטת ניו-יורק ,ארה"ב

האגודה הישראלית
למשפט וחברה

18:00-16:30

המכללה האקדמית נתניה
בית הספר למשפטים



גופים במרחב

יו"ר :ד"ר שגית מור ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר גליה הילדסהיימר וד"ר חמדה גור -אריה ,,המרכז האקדמי פרס :החוק להגבלת משקל בתעשיית
הדוגמנות – בין פרטי לציבורי.
עו"ד עידו קטרי ,אוניברסיטת טורונטו ,קנדה :אפליה מבוססת פרפורמנס (מבע).
ד"ר יופי תירוש ,אוניברסיטת תל-אביב :אפליה עמומה והמקרה של הכניסה למועדון הריקודים.
ד"ר שגית מור ,אוניברסיטת חיפה :מרחב נגיש לכל.



משפט וקרקע בין פורמליזם לפוליטיקה :על ספרו של חיים זנדברג (מושב ספר)

יו"ר :ד"ר רונית לוין-שנור ,המרכז הבינתחומי הרצליה
ד"ר אחמד אמארה ,האוניברסיטה העברית :אדמות מדינה וזכויות הבדואים בנגב.
ד"ר מנאל תותרי-גובראן ,אוניברסיטת בר-אילן :״הלאמת״ מקרקעי הקרן הקיימת לישראל :הגבלה מרצון.

ד"ר שי שטרן ,אוניברסיטת בר-אילן :חוק יסוד מקרקעי ישראל :פגיעה מוסדית בזכות הקניין בישראל.
ד"ר שלי קרייצר-לוי ,המרכז האקדמי למשפט ועסקים :קרקע :יציבות וניידות.
ד"ר רונית לוין-שנור ,המרכז הבינתחומי הרצליה :מנצרת לחוק ההסדרה :על קניין ,פוליטיקה ,ומתודולוגיה
מחקרית.
מגיב :פרופ' חיים זנדברג ,המכללה למנהל :תגובת מחבר הספר.

מושבים
מקבילים
19:30-18:00



המשפט בתנאי חרום ומשבר

יו"ר :ד"ר שוקי שגב ,המכללה האקדמית נתניה
ד"ר יואב מחוזאי ,אוניברסיטת חיפה :כיצד משהים חוק מושהה?
ד"ר נדב גבאי ,אוניברסיטת בר אילן :חקירת אירועי אוקטובר  2000והפלסטינים אזרחי ישראל :ממשבר
לאירוע מכונן.
עו"ד אירית בלאס ,אוניברסיטת תל אביב :על התצורה המשתנה של ה"חריג" בשיח המשפטי על עינויים
בישראל.
ד"ר תמר הוסטובסקי ברנדס ,הקריה האקדמית אונו

המכללה האקדמית נתניה
בית הספר למשפטים

האגודה הישראלית
למשפט וחברה



נשים במרחב הציבורי

יו"ר :ד"ר תמר כץ-פלד ,הטכניון
ד"ר עליזה בזק ,אוניברסיטת תל-אביב :אישה במרחב הציבורי עלפי המשפט העברי -מנהיגות נשית
ברבנות ובפוליטיקה.
עו"ד חיה גרשוני ,אוניברסיטת תל-אביב ,עו"ס נאהד אשקר-שרארי ,אוניברסיטת בן גוריון :נישואי צעירות
עם מוגבלות בחברות מיעוט מסורתיות בישראל.
ד"ר יופי תירוש ,אוניברסיטת תל-אביב :הדרת נשים נזילה.
ד"ר תמר כץ-פלד ,הטכניון :משפט ומרחב המיניות :פרשת "מועדון אלנבי  "40בעין פמיניזם וחוק.

19:30-18:00



המרחב הגיאוגרפי

יו"ר :אלכסנדר (סנדי) קדר ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' אבינועם מאיר ,אוניברסיטת בן-גוריון ,מר יובל קרפלוס :חוק היסטורי ועיצוב פני החברה :בדווי
הנגב ,מרחביּות וחוק הקרקעות העות'מאני.
מר יזהר רגב ,אוניברסיטת חיפה :ארכיאולוגיה ,פוליטיקה ומשפט – מקרי מבחן מהסכסוך הישראלי
פלסטיני.
ד"ר חבצלת יהל ,אוניברסיטת בן-גוריון :גיבוש דיני קרקעות והמיפוי בשלהי התקופה העות'מאנית
ובתקופת המנדט.
ד"ר ירון זילברשטיין ,המכללה האקדמית ספיר :כיצד יוצרים קדושה במרחבי מדינת ישראל :עיון
בפסיקותיו של הרב שלמה גורן.

המכללה האקדמית נתניה
בית הספר למשפטים

האגודה הישראלית
למשפט וחברה

7.2.2017


מושבים
מקבילים

דיור ,עירוניות ואינטגרציה/הדרה חברתית-היבטים משפטיים ותכנוניים

יו"ר :פרופ' נטע זיו ,אוניברסיטת תל-אביב

11:00-09:30

א.

ד"ר איריס פרנקל-כהן ,המשרד לשוויון חברתי :קהילות מגודרות  -בין רגולציה והדרה.
עו"ד ענת רודניצקי ,אוניברסיטת תל-אביב :כיצד להגן על קבוצות מוחלשות בתהליכי התחדשות
עירונית?

ב.

ד"ר ניר מועלם ,הטכניון :מודלים לדיור בהישג יד :מבוא על הנעשה בעולם.
עו"ד אורי אטינגר ,אוניברסיטת תל-אביב :דיור חברתי באזורי ביקוש – מהן ההצדקות ואיך עושים את
זה?



המרחב המשפטי-טיפולי בסוגיית הקטין הנזקק

יו"ר :עו"ס עמיר קשי ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים
שופטת טל ויסמן בן-שחר ,בית משפט השלום לנוער מחוז צפון :סוגיית "קטין נזקק" ובית המשפט לנוער -
בין המשפטי לטיפולי.

עו"ס ענבר כהן ,המכללה למנהל :ייצוג קטינים על ידי עובדים סוציאליים בוועדות תכנון טיפול והערכה.
עו"ד רוני רוטלר ,אוניברסיטת בר-אילן :עריכת דין טיפולית בייצוג הורים עם מוגבלויות בתיקי "קטין
נזקק".



המשפט החוקתי בשדה הפוליטי :התחשבות בזכויות בתהליך גיבוש מדיניות

יו"ר ומגיב :פרופ' אלון הראל ,האוניברסיטה העברית
ד"ר רענן סוליציאנו-קינן ,האוניברסיטה העברית:
Enhancing the Protection of the Otherwise Protected: An Empirical Analysis of the
effect of the label "Rights" on the outcome of Balancing.
גב' מרינה מוצינוק ,האוניברסיטה העברית:
Temporariness and Rights-Restricting Policy.
ד"ר הדר ארדיטי ,המכון הישראלי לדמוקרטיה:
Considering Rights when Choosing a Policy Alternative in a Decision Board.

מושבים
מקבילים
12:45-11:15



עצים במרחב העירוני :היבטים משפטיים ,נופיים ותרבותיים

יו"ר :מר נתנאל רייכר ,תכנון ערים
גב' צופית טובי ,קו אדריכלות נוף ,גב' שלי כהן ,אדריכלית ,המכללה למנהל ,גב' רבקה שטרנברג,
אדריכלית ,מגמה עיצוב אסטרטגי :נוף אזרחי :ירוק תחת איום תמ"א .38

פרופ' יפעת הולצמן-גזית ,המכללה למנהל :משפט ועצים בעיר :המרחב הפרטי.
ד"ר נעמה מישר ,אוניברסיטת תל-אביב :התגבשות של העדפות טעם בתרבות גננית והתמסדותן
הדיפרנציאלית בתכנון ובחוק.

האגודה הישראלית
למשפט וחברה

12:45-11:15

המכללה האקדמית נתניה
בית הספר למשפטים



בין משפט לזקנה :תרומתו של המשפט בחברה מזדקנת

יו"ר :עו"ד כרמית טולדנו (שי) ,אוניברסיטת חיפה.
פרופ' ישראל (איסי) דורון ,אוניברסיטת חיפה :על משפט ,זיקנה ,ומחקר מדעי – מבט נוסף על הפסיקה
בפרשת פרופ' גביש ועל חובת הפרישה הגילאית.
עו"ד מיכל סגל ,אוניברסיטת חיפה :החוק והמשפט צריך להבין את השינויים שחלים אצל הזקן ,ויש
שינויים :חוויות של אנשים זקנים כלפי המציאות של מעמדם כצרכנים במשפט.
ד"ר מיטל סגל-רייך ,משרד המשפטים ,ד"ר מיקי שינדלר ,אוניברסיטת בר-אילן :מפרקטיקה של
אפוטרופסות בזיקנה אל קבלת החלטות נתמכת.
עו"ד כרמית טולדנו (שי) ,אוניברסיטת חיפה :המירוץ לשוויון :על הזכות להזדקן בבית ,זכויות מהגרי
עבודה בענף הסיעוד ,המדינה ומה שביניהם.



בצעדי רדיפה :משפט ומדיניות חינוך במרחבים הפועלים ללא הסדרה

יו"ר :עו"ד הרן רייכמן ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר תמי הראל בן שחר ,גב' רננה מיסקין ,עו"ד הרן רייכמן ,אוניברסיטת חיפה :עלייתם של בתי ספר
צ׳ארטר בישראל :הפרטה ,חוזים ,והחינוך הציבורי בישראל.

עו"ד יעל כפרי ,אוניברסיטת תל-אביב :המוזרות הנורמטיבית של שותפויות שלטוניות-פרטיות בחינוך.
ד"ר לטם פרי-חזן ,מר שי קציר ,אוניברסיטת חיפה" :כשהיו ניסיונות להתנגד עם כל מיני שאלות
משפטיות ...לא נתנו לאף אחד להפריע" :תהליכי מעבר של בתי ספר חרדיים לבנים לחינוך הממלכתי
החרדי במרחב נעדר חוק.
עו"ד יוני הר-כרמל ,אוניברסיטת חיפה" :פרטיות אינטלקטואלית" בסביבות למידה דיגיטליות.

מושבים
מקבילים
15:30-14:00



ביוש ( (shamingרגולטורי

יו"ר :ד"ר שרון ידין ,המרכז האקדמי פרס
פרופ' גיא זיידמן ,המרכז הבינתחומי הרצליה :מהו ביוש? למה עכשיו?
פרופ' רות פלאטו-שנער ,המכללה האקדמית נתניה :רגולציה בנקאית :האם ביוש ( )shamingמתאים
לשמש ככלי אכיפה רגולטורי?

ד"ר ציפי איסר-איציק ,המכללה האקדמית נתניה :מדד ההשפעה הסביבתי ,ביוש רגולטורי ומה שביניהם.
ד"ר שרון ידין ,המרכז האקדמי פרס :מהו ביוש רגולטורי? כיווני מחקר ראשוניים.

15:30-14:00



הסיוע המשפטי במשרד המשפטים :עריכת דין חברתית במרחב הציבורי במקרי
הבוחן של כשרות משפטית ושל אשפוז כפוי

יו"ר :עו"ד גלעד סממה ,משרד המשפטים
ד"ר מיטל סגל-רייך ,משרד המשפטים :אתגרים מקצועיים ואתיים בייצוג משפטי של אנשים זקנים
ואנשים עם מוגבלויות בהליכים להגבלת כשרותם המשפטית.
עו"ד דניאל רז ,משרד המשפטים :אתגרים וקידום זכויות מאושפזים בכפייה באמצעות ייצוג בסיוע
המשפטי של משרד המשפטים.
עו"ד גלעד סממה ,משרד המשפטים :אתגרים בייצוג משפטי-חברתי בסיוע משפטי במשרד המשפטים:
מבט רב-תחומי ופרקטיקה ייחודית.

המכללה האקדמית נתניה
בית הספר למשפטים

האגודה הישראלית
למשפט וחברה



זכויות חוקתיות במשפט הפלילי

יו"ר :פרופ' מיכל טמיר ,המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
פרופ' ליאור ברשק ,המרכז הבינתחומי הרצליה :זיכרונות מודחקים וכבוד האדם.
ד"ר דנה פוגץ' ,הקריה האקדמית אונו :על נפגעי עבירה ומקומה המשתנה של האמת בהליכים הפליליים.
פרופ' רינת קיטאי-סנג'רו ,המרכז האקדמי למשפט ועסקים :איסור לשקר לחשוד באשר לקיום ראיות
מפלילות.
פרופ' מיכל טמיר ,המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט :חקיקה סלקטיבית?
מגיבים :פרופ' אלון הראל ,האוניברסיטה העברית
ד"ר דורון מנשה ,אוניברסיטת חיפה

מושבים
מקבילים
17:15-15:45



משפט ,שיתוף והשתתפות

יו"ר :עו"ד יפעת סולל ,אוניברסיטת חיפה
עו"ד מורן נגיד ,אוניברסיטת בר-אילן :שיתוף ציבור בשלטון המקומי :הילכו השניים יחד בלתי אם נועדו?
עו"ד יפעת סולל ,אוניברסיטת חיפה :האם יש קשר בין העדר עקרונות קואופרטיבים בחקיקה לבין
התפתחותה/שקיעתה של התנועה הקואופרטיבית בישראל?
עו"ד שאול שארף ,המרכז האקדמי פרס :רציותה של הדמוקרטיה הישירה והיקף הביקורת השיפוטית על
תוצאות ההליך הישיר.

17:15-15:45



בין מרחב נזיקי לחוזי ,בין הפרטי לציבורי :מסורבות הגט ,מבט על עשור וחצי
פעלתניים

יו"ר :פרופ' רות הלפרין-קדרי ,אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' יפעת ביטון ,המכללה למנהל :מרחב נטול-משפט ונשים נטולות-גט :על השעיית זכויות נשים בדיני
הנזיקין.
פרופ' בנימין שמואלי ,אוניברסיטת בר-אילן :מקלות ,גזרים ,כללים מודולריים או
 ?Rewardsפתרונות אזרחיים לבעיית סרבנות הגט.

Reversible

פרופ' עמיחי רדזינר ,אוניברסיטת בר-אילן :גיטין  -מצוות התלויות בארץ?  -הסכמי קדם נישואין :בין
ישראל ואמריקה.
ד"ר אורית גן ,המכללה האקדמית ספיר :מסחר בגט :הבעיה שאין לה שם ומדוע דיני החוזים אינם
הפתרון.



סוגיות במרחב הפלילי

יו"ר :ד"ר לימור עציוני ,המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

ד"ר רות לבנשטיין-לזר ,המכללה למנהל :הסכמה בעבירות מין -מבט חדש.
מר יוסף זהר ,אוניברסיטת חיפה :השפעת עסקאות הטיעון על מרחב המיקוח ופערי הענישה.
ד"ר רותם אפודי ,הרשות לשיקום האסיר :מגמות ותמורות בשיקום אסירים משוחררים בישראל.
ד"ר לימור עציוני ,המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט :השפעת המשפט על התפיסה החברתית במקרה
של הורה הרוצח את ילדו.

האגודה הישראלית
למשפט וחברה

מושבים
מקבילים
18:45-17:15

המכללה האקדמית נתניה
בית הספר למשפטים



ביקורת שיפוטית כאשר הרוב "מפלה" נגד עצמו  -האומנם?

יו"ר :ד"ר גאי כרמי ,ליפא מאיר ושות' ,משרד עורכי דין
ד"ר מוחמד ותד ,המכללה האקדמית צפת :האומנם חובת בית-המשפט להגנה על זכויות אדם מצומצמת
לקבוצות מיעוט?
ד"ר מיטל פינטו ,המרכז האקדמי כרמל :הרוב ידאג לעצמו :מדוע בתי משפט צריכים להתערב בעיקר
לטובתם של מיעוטים ,כאשר זכויותיהם מתנגשות באופן מובהק עם זכויותיה של קבוצת הרוב.
ד"ר גאי כרמי ,ליפא מאיר ושות' ,משרד עורכי דין :אידאולוגיה של ביקורת שיפוטית :בג"ץ גיוס בחורי
הישיבות בראי ההצדקות התיאורטיות לביקורת שיפוטית.



חוק חיים משותפים :מודל רביעי להסדרת הזוגיות בישראל

יו"ר :פרופ' ישראל צבי גילת ,המכללה האקדמית נתניה
שופטת תמר סנונית-פורר ,בית משפט לענייני משפחה תל-אביב :אתגרים משפטיים בהגדרת ובהסדרת
הזוגיות והמשפחה – וודאות מול מציאות משתנה.
פרופ' יצחק כהן ,הקריה האקדמית אונו :חוק חיים משותפים – על הדבש ועל העוקץ.
ד"ר אבישלום ווסטרייך ,המרכז האקדמי למשפט ועסקים

