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הישראלית

המשפט הציבורי
ואתגרי הדמוקרטיה

יום חמישי, ג’ טבת תשע”ח, 21.12.17  
20:00-19:00  מושב פתיחה חגיגי

יו”ר: המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, 
השופט )בדימוס( סלים ג’ובראן, נשיא העמותה למשפט ציבורי

השופטת אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון
ד”ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה

חברת הכנסת איילת שקד, שרת המשפטים

21:00-20:00 ארוחת ערב חגיגית

21:30-21:00 טקס הענקת פרסי גורני למשפט ציבורי תשע”ח
שופטת בית המשפט העליון )בדימוס( דליה דורנר, נשיאת מועצת העיתונות, יו”ר ועדת הפרס

נציג הזוכים

21:30 – 22:00 “על הזכות לחירות” 
פרופ’ אהרון ברק, נשיא )בדימוס( בית המשפט העליון

 יום שישי, ד’ טבת תשע”ח, 22.12.17  
9:15-7:30 ארוחת בוקר 

11:00-9:30 ישראל כמדינת לאום דמוקרטית?
יו”ר: ד”ר מיטל פינטו, המכללה האקדמית צפת והקריה האקדמית אונו 

ד”ר אביעד בקשי, הקריה האקדמית אונו
פרופ’ ברק מדינה, רקטור האוניברסיטה העברית, ירושלים

עו”ד דן מרידור, שר המשפטים לשעבר
פרופ’ מיכאיל קרייני, דיקאן הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ירושלים

11:15-11:00 הפסקת קפה

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

יו”ר: ד”ר גאי כרמי, משרד ליפא מאיר ושות’
ד”ר אורי אהרונסון, אוניברסיטת בר-אילן

גב’ גלית והבה שאשו, ראשת מינהל תרבות ואמנות, משרד התרבות והספורט
ד”ר יובל קרניאל, המשנה לנשיא בצלאל, האקדמיה לאמנות ועיצוב

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

יעילות וצדק חברתי בשלטון המקומי: סוגיות נבחרות
השופטת פרופ’ דפנה ברק-ארז, בית המשפט העליון

דמוקרטיה, רוב ומיעוט
השופט ניל הנדל, בית המשפט העליון

15:30-15:00  ישיבת הוועד המנהל של העמותה למשפט ציבורי

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

19:30-18:00 מה חדש במשפט הציבורי? 
ביקורת חוקתית, שוויון ואפליה, וזכויות בעלי חיים

יו”ר: המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט חנן מלצר
ד”ר נטלי דוידזון, אוניברסיטת תל-אביב

ד”ר אסף הרדוף, המכללה האקדמית צפת
ד”ר רועי פלד, המסלול האקדמי המכללה למינהל

ד”ר יניב רוזנאי, המרכז הבינתחומי הרצליה
ד”ר מנאל תותרי-ג’ובראן, אוניברסיטת בר-אילן

21:00-20:00 ארוחת ערב

 יום שבת, ה’ טבת תשע”ח, 23.12.17  
9:30-7:30 ארוחת בוקר

11:15-10:00 משילות ומשרות אמון
יו”ר: פרופ’ ישי בלנק, אוניברסיטת תל אביב

עו”ד צבי האוזר, לשעבר מזכיר הממשלה

פרופ’ מיכל טמיר, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

ד”ר נטע נדיב, המרכז הבינתחומי הרצליה

ד”ר דורון נבות, אוניברסיטת חיפה

12:00-11:15 הפסקת קפה

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

יו”ר: פרופ’ איסי רוזן-צבי, אוניברסיטת תל אביב
עו”ד אורלי ארז-לחובסקי, המרכז הרפורמי לדת ומדינה

ד”ר חיים זיכרמן, הקריה האקדמית אונו
פרופ’ גידי ספיר, אוניברסיטת בר-אילן

ד”ר יופי תירוש, ראש בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר

13:45-13:30 סיכום
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט )בדימוס( סלים ג’ובראן, 

נשיא העמותה למשפט ציבורי
פרופ’ ישי בלנק, אוניברסיטת תל אביב, יו”ר העמותה למשפט ציבורי

מפיק הכנס:
אהד הלוי
050-9906199
ohad@o-h.org.ilבוטיק הפקות


