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 וכנית הכנס השנתי תשע"תו     

  משילותאתגרי ה    
 2016בינואר  28-30   

 בחיפהמלון דן כרמל       
  

 

 2016בינואר  28יום חמישי, 

  חדריםהרשמה וקבלת  18:45 – 14:00

 

  מושב פתיחה 20:00 – 19:00

 מותה למשפט ציבורינשיאת הע( בית המשפט העליון, 'נשיאה )בדימ, דורית ביניש השופטת : ראש-שבתיו

  המשפט העליוןבית  תנשיא, מרים נאורת השופט : דוברים

 , שרת המשפטיםלת שקדיאיח"כ 

 

 ארוחת ערב חגיגית 21:00 – 20:00

  

  יפרס גורני למשפט ציבור תטקס הענק 21:30 – 21:00

 ועדת השופטים של פרס גורני"ר , יויצחק אנגלרדהשופט )בדימ'(  משתתפים: 

 לי הפרסנציג מקב  

 

 ז"ל אדם לכל עת", מושב לזכרו של עו"ד אדם פיש –"פרקליט  23:00 –21:30

 , שותפה מייסדת, משרד עורכי הדין בן ארי, פיש, סבן ושות': רחל בן אריעו"ד דברי פתיחה: 

 "תרומתו של עו"ד אדם פיש למשפט הציבורי בישראל"

 אדם לכל עת" בבימויו של איציק רובין –"פרקליט פיש,  אדםעו"ד תיעודי לזכרו של סרט הקרנת 
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 2016בינואר  29יום שישי, 

 ארוחת בוקר 09:30 – 07:30

 

  " לתחרות ושאר חסמים רגולציה" 11:15 – 09:30

  , בית המשפט העליוןיורם דנציגרהשופט  :ראש-שביו

  , אוניברסיטת חיפהמיכל גלפרופ'  משתתפים: 

 פיסקלי(-המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )כלכליאבי ליכט, עו"ד 

 מנהל המכון הישראלי לתכנון כלכלי ,שטרום דרורו"ד ע

 ושות' לוי , תדמורמשרד עורכי דין  ,מנהל ףשות, דוד תדמורד"ר 

  

 הפסקת קפה ועוגה 11:45 – 11:15

 

 " מינוי בכירים" 13:15 – 11:45

  בית המשפט העליוןאסתר חיות, השופטת  : ראש-שבתיו

 הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה ,  יו"ריעקב טירקל)בדימ'(  טהשופ  משתתפים:

 שערי מדע ומשפט , מיכל טמירפרופ'   

 למען איכות השלטון יו"ר ומייסד התנועה, אליעד שרגאעו"ד   

 

 ישיבת הוועד המנהל של העמותה למשפט ציבורי 14:30 – 14:00

 למשפט ציבורירי העמותה אסיפה כללית שנתית של חב 15:00 – 14:30

 ישיבת פורום הצעירים של העמותה למשפט ציבורי 15:30 – 15:00

 

 ""מה חדש במשפט הציבורי?  17:30 – 16:00

  האגודה לזכויות האזרח, דן יקירעו"ד  ראש: -יושב

 אילן-, אוניברסיטת ברטוב-סימן-איתי ברד"ר  משתתפים: 

 אוניברסיטה העברית, המנאר מחמוד ד"ר  

 המרכז האקדמי כרמל, מיטל פינטוד"ר 

 , המרכז האקדמי למשפט ועסקים אמיר-לי קריצמןטד"ר 

 , המרכז הבינתחומי הרצליהאדם שנערד''ר 
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 :)יתקיימו במקביל(סדנאות במשפט ציבורי  19:00 – 17:30

  ראיות מינהליות", בית המשפט העליוןארז-דפנה ברקהשופטת" : 

  עתירות חוקתיות", בית המשפט העליוןחנן מלצרהשופט" : 

  "בית המשפט העליוןסלים ג'ובראןהשופט  –שולחן עגול: "צעירים פוגשים שופט , 

 

 ארוחת ערב חגיגית  20:30 – 19:00

 

 פרשת השבוע ,יהושע מ. דויטשדברי פתיחה: עו"ד  20:45 – 20:30

 פט המחוזי בחיפה, נשיא בית המשיוסף אלרוןדברי ברכה: השופט  21:00 – 20:45

 , לשעבר שגריר ישראל באו"םרון פרושאורמר הרצאה:  22:00 – 21:00

 

 

 2016בינואר  30 יום שבת, 

 ארוחת בוקר 09:30 –07:30

 

  הייעוץ המשפטי לממשלה

 משנה לנשיא בית המשפט העליוןלזכרו של השופט מישאל חשין ז"ל, ה

 

 מושב פתיחה  10:15 – 09:30 

 :, המרכז הבינתחומי הרצליה( בית המשפט העליון'שיא )בדימנ, אהרן ברקפרופ' 

 "דברים לזכרו של מישאל חשין"

 :, בית המשפט העליוןעדנה ארבלהשופטת )בדימ'( 

 "המאבק בשחיתות בפסיקתו של השופט חשין"

 

  "מעמדם של יועצים משפטיים בשירות הציבורי"שולחן עגול:  12:15 – 10:15

 אילן-בראוניברסיטת יאל בנדור, ארפרופ'      ראש: -יושב

 מנכ"ל משרד האוצר , שי באב"דמר  משתתפים: 

 , משרד ראש הממשלההיועצת המשפטית, שלומית ברנע פרגועו"ד 

  עבריתהאוניברסיטה היואב דותן, פרופ' 

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ(דינה זילבר, עו"ד 
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 , שופט )בדימ'( בית המשפט העליוןיצחק זמירפרופ' 

    

 קפה ועוגה תהפסק 12:45 – 12:15

 

  "השאלהזאת  – או לא לפצל, לפצל"היועץ המשפטי לממשלה:  14:15 – 12:45

 , בית המשפט העליוןעוזי פוגלמןהשופט     ראש: -יושב

 , אוניברסיטת חיפה גד ברזיליפרופ'  משתתפים: 

  רסיטה העבריתהאוניברות גביזון, פרופ' 

 , בית המשפט העליוןמני מזוזהשופט 

 

 דברי סיכום 14:30 – 14:15

 ( בית המשפט העליון, נשיאת העמותה למשפט ציבורי', נשיאה )בדימדורית בינישופטת הש

 העמותה למשפט ציבורי"ר , יוסוזי נבותפרופ' 

 

 

 

 התכנית כפופה לשינויים.

 

  . (תעריפים מיוחדים לסטודנטים, מתמחים ועורכי דין צעירים) ההשתתפות בתשלום

 

  להרשמה:

http://www.regonline.co.il/law2015 

 

 

 

 

  http://www.publiclaw.org.ilאודות העמותה למשפט ציבורי: 

 

 

http://www.regonline.co.il/law2015
http://www.regonline.co.il/law2015

