בית ספר רדזינר למשפטים ובית ספר לאודר לממשל,
דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה
בשיתוף עם אגודת אייקונס-ישראל מתכבדים להזמינכם ל:

הכנס השנתי הרביעי של
I*CON-S Israel

(הסניף הישראלי של האגודה הבינלאומית למשפט ציבורי)

11-12.3

ימים ראשון-שני 11-12 ,במרץ  ,2018כ”ד-כ”ה באדר התשע”ח
קמפוס המרכז הבינתחומי ,רחוב כנפי נשרים ,הרצליה

<< אנא לחצו כאן להרשמה לכנס >>

11.3

מושב פתיחה וארוחת ערב
יום א‘ 11 ,במרץ 2018

חברי הוועדה המארגנת של הכנס מהבינתחומי הרצליה:

אולם  ,SL102בניין רדזינר-קיימות

יו״ר הכנס :פרופ‘ רבקה ווייל ,אוניברסיטת ייל
פרופ’ אהרן ברק ,נשיא בית המשפט העליון (בדימוס)

17:30

התכנסות

פרופ’ ליאור ברשק

18:00

דברי פתיחה
פרופ’ אוריאל רייכמן ,נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליה

18:15

מהכרזת העצמאות לחוק הלאום :על אופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל
פרופ’ אהרן ברק ,נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) ,הבינתחומי הרצליה
פרופ’ תמר רוס ,אוניברסיטת בר-אילן
עו”ד חסן ג’בארין ,מנכ”ל עדאלה
ד”ר משה הלינגר ,אוניברסיטת בר-אילן
פרופ’ רות גביזון ,האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ’ אסיף אפרת
ד”ר אדם שנער
ד”ר יניב רוזנאי
רכזת הכנס :שרי ברזל

ההשתתפות בארוחת הערב אינה כרוכה בתשלום אך מותנית בהרשמה מראש בכתובת:
https://www.eventer.co.il/icon_s_israel
ניתן להגיע למושב הפתיחה גם ללא השתתפות בארוחת הערב.

12.3

מושב ראשון10:00 - 8:30 :

יום ב‘ 12 ,במרץ 2018
מושב ראשון 10:00 - 8:30
מושב שני 11:45 - 10:15
מושב שלישי 13:30 - 12:00
מושב רביעי  -מליאה וארוחת צהריים 15:15 - 13:30
מושב חמישי 17:15 - 15:45 | 16:45 - 15:15
מושב שישי 19:00 - 17:30
מושב שביעי 20:40 - 19:10 | 20:10 - 19:10

עיונים אמפיריים במשפט הישראלי

על מדינות ודיני מלחמה

אולם מבטח שמיר אחזקות בע״מ (,)A316
בניין אריסון-לאודר

חדר  ,SL310בניין רדזינר-קיימות

יו”ר :פרופ’ יורם שחר ,הבינתחומי הרצליה
פרופ’ אורן גזל-אייל ,דיקן משפטים ,אוניברסיטת חיפה
ד”ר קרן וינשל-מרגל ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד”ר איילת סלע ,אוניברסיטת בר-אילן
ד”ר תמר קריכלי כץ ,אוניברסיטת תל-אביב
זכויות אדם בעידן האינטרנטי
סמינריון אבן ( ,)A321בניין אריסון-לאודר
יו”ר :ד”ר שירלי נוה ,המכללה האקדמית ספיר
פרופ’ ליאור זמר ,הבינתחומי הרצליה
ד”ר עלי בוקשפן ,הבינתחומי הרצליה
ד”ר תומר שדמי ,אוניברסיטת תל אביב
עו”ד שאול שארף ,המרכז האקדמי פרס,
עמית בכיר במכון בגין למשפט וציונות

יו”ר :ד”ר מרים פיינברג ,אוניברסיטת חיפה
ד”ר איתן ברק ,האוניברסיטה העברית בירושלים
עו”ד ילנה צ׳צ׳קו ,דוקטורנטית באוניברסיטת הרווארד
דמותו של בית המשפט בעידן של פשרה ,טכנולוגיה
וביקורת חברתית
אודיטוריום ז’אק גראוברט (,)A318
בניין אריסון-לאודר
יו”ר :ד”ר עידית רונן ,אוניברסיטת בר-אילן ,פרויקט JCR

פרופ’ מיכל אלברשטיין ,אוניברסיטת בר-אילן
פרופ’ ארנה רבינוביץ’ עיני ,אוניברסיטת חיפה
ד”ר הדס כהן ,אוניברסיטת בר-אילן
ד”ר נורית צימרמן ,המכללה האקדמית ספיר

שואה ומשפט
חדר  ,A322בניין אריסון-לאודר

עמדת הכוונה וכיבוד קל תוצב לאורך כל היום
באולם מבטח שמיר אחזקות בע“מ ( )A316בבניין אריסון-לאודר

יו”ר :פרופ’ ליאורה בילסקי ,אוניברסיטת תל-אביב
ד”ר רבקה ברוט ,אוניברסיטת בר-אילן
ד”ר רננה קידר ,עמיתי מרטין בובר באוניברסיטה העברית בירושלים
עו”ד יהודית דורי דסטון ,האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון דובנוב,
אוניברסיטת לייפציג

מושב שלישי13:30 - 12:00 :

מושב שני11:45 - 10:15 :
על הגיור בישראל (המושב יתקיים באנגלית)

עילות סף ומידתיות

רב תרבותיות בחברה הישראלית

פמיניזם דתי והמשפט בישראל

אולם מבטח שמיר אחזקות בע״מ (,)A316
בניין אריסון-לאודר

חדר  ,A322בניין אריסון-לאודר

אולם מבטח שמיר אחזקות בע״מ (,)A316
בניין אריסון-לאודר

חדר  ,A322בניין אריסון-לאודר

יו”ר :פרופ’ סוזן לסט-סטון ,ישיבה יוניברסיטי
ד”ר סוזן וויס ,מנכ”לית מרכז צדק לנשים
הרב ד”ר שאול פרבר ,מייסד ומנהל עמותת עתים
הרב עו”ד ירון קטן ,מנהל מערך הגיור הממלכתי
ולשעבר היועץ המשפטי לרבנות הראשית לישראל
הרב עו”ד אורי רגבDirector Hiddush ,
על התקציב הדו-שנתי
סמינריון אבן ( ,)A321בניין אריסון-לאודר
יו”ר :פרופ’ סוזי נבות ,המסלול האקדמי  -המכללה
למינהל
פרופ’ יוסף מ .אדרעי ,אוניברסיטת חיפה
ד”ר שרון וינטל ,האקדמית נתניה
עו”ד אפי מיכאלי ,משרד עו”ד מיכאלי ושות’
עו”ד דודי קופל ,משרד האוצר

יו”ר :פרופ’ פרנסס רדאי ,המסלול האקדמי  -המכללה
למינהל ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ מוחמד ס .ותד ,המכללה האקדמית צפת
ד”ר גאי כרמי ,שותף במשרד עו”ד ליפא מאיר ושות’
ד”ר שוקי שגב ,האקדמית נתניה
עו”ד טליה שטיינר ,דוקטורנטית באוניברסיטה העברית
בירושלים

יו”ר :פרופ’ רות גביזון ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ מנחם מאוטנר ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ’ מיכאיל קרייני ,דיקן משפטים ,האוניברסיטה
העברית בירושלים
ד”ר אילן סבן ,אוניברסיטת חיפה
ד”ר רונית עיר-שי ,אוניברסיטת בר-אילן

יו”ר :פרופ’ שרון רבין מרגליות ,הבינתחומי הרצליה
פרופ’ רות הלפרין-קדרי ,אוניברסיטת בר-אילן
פרופ’ טובה הרטמן ,דקנית הפקולטה למדעי הרוח,
הקריה האקדמית אונו
ד”ר תניא ציון-וולדקס ,אוניברסיטת בר-אילן,
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
עו”ד אורלי ארז-לחובסקי ,המרכז הרפורמי לדת ומדינה

על ביקורת שיפוטית וזכויות אדם

זכויות להט”ב בישראל  -שנת המפנה?

על אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל

חדר  ,SL310בניין רדזינר-קיימות

סמינריון אבן ( ,)A321בניין אריסון-לאודר

חדר  ,SL310בניין רדזינר-קיימות

יו”ר :ד”ר שגית לוינר ,הקריה האקדמית אונו
עו”ד בל יוסף ,דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב
ד”ר תמר מגידו ,האוניברסיטה העברית בירושלים
עו”ד שלי אביב ייני ,דוקטורנטית באוניברסיטת בר-אילן

יו”ר :פרופ’ אייל גרוס ,אוניברסיטת תל אביב
ד”ר איילת בלכר-פריגת ,המרכז האקדמי שערי מדע
ומשפט
עו”ד מיכל עדן ,שותפה במשרד עו”ד עירא הדר ומיכל עדן
עו”ד עידו קטרי ,דוקטורנט באוניברסיטת טורונטו
עו”ד חגי קלעי ,דוקטורנט ושותף במשרד עו”ד קלעי,
רוזן ושות’

יו”ר :ד”ר הילה בן אליהו ,אוניברסיטת בר-אילן
עו”ד אסף וינר ,דוקטורנט באוניברסיטת תל אביב
הרב עו”ד ירון קטן ,דוקטורנט באוניברסיטת בר-אילן
עו”ד אבירם שחל ,דוקטורנט באוניברסיטת מישיגן
ניוה גולן-נדיר ,דוקטורנטית באוניברסיטת חיפה

עיונים מחודשים במשפט מנהלי
סמינריון רובין ( ,)A320בניין אריסון-לאודר
יו”ר :פרופ’ טליה פישר ,אוניברסיטת תל אביב
הרב ד”ר ירון זילברשטיין ,מכללת ספיר
ד”ר שרון ידין ,המרכז האקדמי פרס
ד”ר איל פלג ,מכללת ספיר
ד”ר רועי שפירא ,הבינתחומי הרצליה

מושב רביעי  -מליאה וארוחת צהריים15:15 - 13:30 :
ברכות :פרופ’ משה כהן אליה,
יו”ר (משותף) של אייקונס ישראל ,נשיא המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
תפקיד האקדמיה במעורבות חברתית
לובי בניין אריסון-לאודר
יו”ר :פרופ’ רבקה ווייל ,אוניברסיטת ייל והבינתחומי הרצליה
פרופ’ אמנון להבי ,דיקן משפטים ,הבינתחומי הרצליה
פרופ’ אסא כשר ,אוניברסיטת תל אביב ,המרכז האקדמי “שלם”
פרופ’ שרון רבין מרגליות ,הבינתחומי הרצליה
פרופ’ משה כהן-אליה ,נשיא המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

מושב חמישי16:45 - 15:15 :

מושב חמישי17:15 - 15:45 :

על הספר שבטי ישראל לכבודו של אמנון רובינשטיין

מעורבות שיפוטית בהליכי הדחה של
אישי ציבור בישראל

אולם מבטח שמיר אחזקות בע״מ (,)A316
בניין אריסון-לאודר
יו”ר :ד”ר דפנה ריצ’מונד ברק ,הבינתחומי הרצליה
פרופ’ יורם בילו ,חתן פרס ישראל ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
ד”ר סאמר חאג’ יחיא ,מל”ג והבינתחומי הרצליה
ד”ר מיטל פינטו ,המכללה האקדמית צפת ,הקריה
האקדמית אונו
ד”ר יניב רוזנאי ,הבינתחומי הרצליה
מגיב :פרופ’ אמנון רובינשטיין ,הבינתחומי הרצליה
סוגיות אקטואליות במשפט הפלילי
סמינריון אבן ( ,)A321בניין אריסון-לאודר
יו”ר :פרופ’ יורם שחר ,הבינתחומי הרצליה
פרופ’ אסיף אפרת ,הבינתחומי הרצליה
פרופ’ מיכל טמיר ,המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
פרופ’ רינת קיטאי סנג’רו ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
ד”ר דנה פוגץ’ ,הקריה האקדמית אונו
בחינה אמפירית של ועדות חקירה בינלאומיות:
האם הן משפיעות וכיצד?

ההשתתפות בארוחת הצהריים אינה כרוכה בתשלום אך מותנית בהרשמה מראש בכתובת:
https://www.eventer.co.il/icon_s_israel
ניתן להגיע למושב המליאה גם ללא השתתפות בארוחת הצהריים.

חדר  ,A322בניין אריסון-לאודר
יו”ר :פרופ’ גילה שטופלר ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
ד”ר דורין לוסטיג ,אוניברסיטת תל אביב
ד”ר האלה ח’ורי-בשאראת ,הקרייה האקדמית אונו
ד”ר אליאב ליבליך ,אוניברסיטת תל אביב

אודיטוריום מינה רוקח ( ,)SL103בניין רדזינר-קיימות
יו”ר :פרופ’ רות גביזון ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ יואב דותן ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ דניאל פרידמן ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ’ מוטה קרמניצר ,עמית בכיר ,המכון הישראלי
לדמוקרטיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד”ר איתן לבונטין ,משפטן
על הרשות השופטת
סמינריון פרופר ( ,)A323בניין אריסון-לאודר
יו”ר :ד”ר תמר קריכלי כץ ,אוניברסיטת תל אביב
ד”ר תמר הוסטובסקי ברנדס ,הקרייה האקדמית אונו
ד”ר גיא לוריא ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
ד”ר ורה שיכלמן ,פוסט דוקטורנטית באוניברסיטה
העברית בירושלים
עו”ד אלון חספר ,תלמיד במרכז צבי מיתר ,אוניברסיטת
תל אביב

מושב שישי19:00 - 17:30 :
על מחרימים ,מוחרמים וחוק החרם
אולם מבטח שמיר אחזקות בע״מ (,)A316
בניין אריסון-לאודר
יו”ר :פרופ’ יורם שחר ,הבינתחומי הרצליה
פרופ’ רבקה ווייל ,אוניברסיטת ייל והבינתחומי הרצליה
פרופ’ אסף יעקב ,הבינתחומי הרצליה
פרופ’ צבי ציגלר ,הטכניון ,ראש הפורום
הבינאוניברסיטאי למאבק בחרם האקדמי
ד”ר גליה שניבוים ,הבינתחומי הרצליה
עו”ד ארנה לין ,מייסדת ושותפה במשרד עו”ד ארנה לין
ושות’
על הספר דיני זכויות האדם לכבודו של ברק מדינה
סמינריון אבן ( ,)A321בניין אריסון-לאודר
יו”ר :פרופ’ יואב דותן ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ אלון הראל ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ אמנון רייכמן ,אוניברסיטת חיפה
ד”ר אדם שנער ,הבינתחומי הרצליה
מגיב :פרופ’ ברק מדינה ,רקטור ,האוניברסיטה העברית
בירושלים

“דברי הקאדי ,דברי הרב ,ודברי הריבון -
דברי מי שומעים?” “ -ניגוד עניינים” ונאמנות
כפולה של דיינים ושופטים דתיים
אודיטוריום מינה רוקח ( ,)SL103בניין רדזינר-קיימות
יו”ר :ד”ר קרן וינשל מרגל ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
ניל הנדל ,שופט בית המשפט העליון
הרב יאיר בן מנחם ,דיין בית הדין האזורי בת”א
ד”ר איאד זחאלקה ,מנהל בתי הדין השרעיים והקאדי
של בית הדין השרעי לערעורים
פרופ’ אביעד הכהן ,נשיא המרכז האקדמי שערי מדע
ומשפט
על מדינת רווחה והרשות המבצעת
סמינריון פרופר ( ,)A323בניין אריסון-לאודר
יו”ר :ד”ר תמר קריכלי כץ ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ’ מרגית כהן ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ בנימין שמואלי ,אוניברסיטת בר-אילן
ד”ר אורי אהרונסון ,אוניברסיטת בר-אילן
עו”ד אור שי ,מסטרנט באוניברסיטת תל אביב

מושב שביעי20:10 - 19:10 :

מושב שביעי20:40 - 19:10 :

כתיבה שיפוטית מול כתיבה אקדמית -
שיח עם השופטת פרופ’ דפנה ברק-ארז

הדרת נשים

אולם מבטח שמיר אחזקות בע״מ (,)A316
בניין אריסון-לאודר
יו”ר :פרופ’ רבקה ווייל ,אוניברסיטת ייל והבינתחומי
הרצליה
פרופ’ דפנה ברק-ארז ,שופטת בית המשפט העליון

סמינריון רובין ( ,)A320בניין אריסון-לאודר
יו”ר :ד”ר אילן סבן ,אוניברסיטת חיפה
פרופ’ יפעת ביטון ,המכללה למנהל
פרופ’ גילה שטופלר ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
ד”ר יופי תירוש ,ראש בית הספר למשפטים ,המכללה
האקדמית ספיר
עו”ד ריקי שפירא רוזנברג ,המרכז הרפורמי לדת ומדינה
ביקורת שיפוטית על הליך החקיקה
בעקבות בג”ץ קוונטינסקי
אודיטוריום מינה רוקח ( ,)SL103בניין רדזינר-קיימות
יו”ר :ד”ר יניב רוזנאי ,הבינתחומי הרצליה
פרופ’ אריאל בנדור ,אוניברסיטת בר-אילן
ד”ר איתי בר-סימן טוב ,אוניברסיטת בר-אילן
עו”ד יובל יועז ,דוקטורנט באוניברסיטת בר-אילן
פרופ’ סוזי נבות ,המסלול האקדמי  -המכללה למינהל

11-12.3.2018
<< אנא לחצו כאן להרשמה לכנס >>

