
 2017-הכנס השנתי של העמותה למשפט ציבורי, תשע"ח
 
 "המשפט הציבורי ואתגרי הדמוקרטיה הישראלית"
 

   21.12.17 ,טבת תשע"ח ג'יום חמישי, 
 

 מושב פתיחה חגיגי :19:00-20:00
  :נשיא סלים ג'ובראןהשופט המשנה לנשיאת בית המשפט עליון )בדימוס(, יו"ר ,

 העמותה למשפט ציבורי
  נשיאת בית המשפט העליוןאסתר חיותהשופטת , 
 שרת המשפטיםאיילת שקד ברת הכנסתח , 
 היועץ המשפטי לממשלהמנדלבליט אביחי ר"ד , 
 

 ארוחת ערב חגיגית :20:00-21:00
 

 תשע"ח פרסי גורני למשפט ציבוריטקס הענקת  :21:00-21:30
  )ראש ועדת הפרסיושבת , דליה דורנרהשופטת )בדימוס 
 נציג הזוכים 
 
 

   22.12.17, טבת תשע"ח ד' ,יום שישי
 

  ארוחת בוקר :7:30-9:15
 

 דמוקרטית? ישראל כמדינת לאום :9:30-11:00
  :המכללה האקדמית צפת והמרכז האקדמי אונו  מיטל פינטו,ד"ר יו"ר 
 שר המשפטים לשעברדן מרידור עו"ד , 
 'האוניברסיטה העברית, ירושליםמיכאיל קרייני פרופ , 
 הקריה האקדמית אונואביעד בקשי ד"ר , 
 'האוניברסיטה העברית, ירושליםרקטור , ברק מדינה פרופ 
 

 הפסקת קפה :11:00-11:15
 

מה אסור להגיד ומה חובה לממן: על חופש הביטוי התרבותי  :11:15-45:12
 והאומנותי

 :ליפא מאיר ושות' משרד ,גאי כרמי ד"ר יו"ר 
 אילן-, אוניברסיטת בראורי אהרונסון ד"ר 
 אוניברסיטת תל אביבלברון-מירב אלוש ד"ר , 
 'האקדמיה לאמנות ועיצוב ,בצלאלהמשנה לנשיא , יובל קרניאל פרופ 
 המכללה האקדמית עמק יזרעאלהני זובידה ד"ר , 

 
 סדנאות במשפט ציבורי )מתקיימות במקביל( :13:30-14:30

 
 יעילות וצדק חברתי בשלטון המקומי: סוגיות נבחרות

 בית המשפט העליוןארז-דפנה ברקופטת הש , 
 

 , רוב ומיעוטדמוקרטיה
 העליון, בית המשפט ניל הנדל ופטהש 
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 ישיבת הוועד המנהל של העמותה למשפט ציבורי :15:00-30:15
 

 אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה למשפט ציבורי :15:30-16:00
 
 

 ,אפליהו חוקתית, שוויוןביקורת מה חדש במשפט הציבורי?  :18:00-19:30
 בעלי חייםזכויות ו
 :מלצרחנן  השופט ,המשנה לנשיאת בית המשפט העליון יו"ר 
 אביב-, אוניברסיטת תלנטלי דוידזון ד"ר 
 המרכז הבינתחומי הרצליהיניב רוזנאי ד"ר , 
 אילן-, אוניברסיטת ברג'ובראן-מנאל תותרי ד"ר 
 המרכז האקדמי המכללה למינהלרועי פלד ד"ר , 
 המכללה האקדמית צפתאסף הרדוף ד"ר , 

 
 

 בסימן חילופי הנשיאות בבית המשפט העליון תארוחת ערב חגיגי :20:00-21:00
 
 

   23.12.17 ,טבת תשע"ח ה' ,יום שבת
 

 ארוחת בוקר :30:7-9:30
 

 חוק משרות אמון :10:00-11:15
 :אוניברסיטת תל אביבישי בלנק פרופ' יו"ר , 
 'המרכז האקדמי שערי מדע ומשפטטמירמיכל  פרופ , 
 אוניברסיטת חיפהדורון נבות ד"ר , 
 המרכז הבינתחומי הרצליהנטע נדיב ד"ר , 
 

 הפסקת קפה :11:15-12:00
 

דתיות לבין תמורות ומתחים בין חילוניות חזרתן של מלחמות הדת?  :12:00-13:30
 בישראל

 :אוניברסיטת תל אביבצבי-איסי רוזן פרופ' יו"ר , 
 נה, המרכז הרפורמי לדת ומדילחובסקי-אורלי ארז עו"ד 
 'אילן-, אוניברסיטת ברגידי ספיר פרופ 
 אוניברסיטת תל אביביופי תירוש ד"ר , 

 
 סיכום :13:30-13:45

  ,)נשיא העמותה למשפט ציבוריסלים ג'ובראןהשופט המשנה לנשיאה )בדימוס , 
 'למשפט ציבורייו"ר העמותה  , אוניברסיטת תל אביב,ישי בלנק פרופ 
 
 

 שופט מכהן.פוגש פורום הצעירים  ,מפגש בג'ינס –בשולי הכנס 
 
 

 ** התוכנית כפופה לשינוים
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