
יום חמישי, כ״ו טבת תשע״ט, 3.1.19  

20:00-19:00  מושב פתיחה חגיגי
יו״ר: השופט )בדימוס( סלים ג׳ובראן, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, 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

21:30-21:00 טקס הענקת פרסי גורני למשפט ציבורי תשע״ט
השופטת )בדימוס( דליה דורנר, בית המשפט העליון, יושבת ראש ועדת הפרס  

ד״ר יופי תירוש, דיקאן הפקולטה למשפטים, המכללה האקדמית ספיר  
עו״ד מלכיאל )מייק( בלס, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )יעוץ(  

21:30 – 22:30 דו שיח: האם המשפט הציבורי משפיע בכלל? 
הנשיאה )בדימוס( דורית ביניש, בית המשפט העליון  

פרופ׳ ישי בלנק, אוניברסיטת תל אביב, יושב ראש העמותה למשפט ציבורי בישראל  

יום שישי, כ״ז טבת תשע״ט, 4.1.19

9:15-7:30 ארוחת בוקר 

11:00-9:30 משילות, דמוקרטיה וזכויות אדם
יו״ר: פרופ׳ סוזי נבות, המסלול האקדמי, המכללה למנהל  

ד״ר האלה ח׳ורי-בשאראת, הקריה האקדמית אונו  
עו״ד שי ניצן, פרקליט המדינה   

פרופ’ יוג׳ין קנטרוביץ׳, אוניברסיטת ג׳ורג׳ מייסון, ופורום קהלת  
פרופ׳ מרדכי קרמניצר, המכון הישראלי לדמוקרטיה  

11:15-11:00 הפסקת קפה

12:45-11:15 רגולציה כלכלית והמשפט הציבורי: הרגולטור בצבת אינטרסים
יו״ר: פרופ׳ רות פלאטו-שנער, המכללה האקדמית נתניה   

עו״ד פנחס רובין, משרד גורניצקי ושות׳   
ד״ר יובל רויטמן, מחלקת הבג״צים, פרקליטות המדינה  

מר גיא רולניק, עורך ומייסד דה מרקר  

14:30-13:30 סדנאות במשפט ציבורי )מתקיימות במקביל(
סדנא 1: תובענות ייצוגיות  

השופטת ענת ברון, בית המשפט העליון  

סדנא 2: פרשנות של רשויות מנהל  
השופטת יעל וילנר, בית המשפט העליון  

15:30-15:00  ישיבת הוועד המנהל של העמותה למשפט ציבורי בישראל
16:00-15:30  אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה למשפט ציבורי בישראל

19:30-18:00 מה חדש במשפט הציבורי? 
יו״ר: פרופ׳ איסי רוזן צבי, אוניברסיטת תל אביב  

ד״ר ראויה אבורביעה, אוניברסיטת תל אביב   
ד״ר תמי הראל בן שחר, אוניברסיטת חיפה   

ד״ר אסף וינר, האוניברסיטה העברית  
ד״ר בועז סגל, המכללה האקדמית צפת, המכללה האקדמית ספיר   

ד״ר עמרי רחום טוויג, משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות׳  

21:00-19:45 ארוחת ערב חגיגית לציון 30 שנה לעמותה

21:30-21:00 טקס הענקת אות הוקרה למייסדי העמותה למשפט ציבורי בישראל
השופט )בדימוס( פרופ׳ יצחק זמיר, יו״ר העמותה הראשון  

פרופ׳ שמעון שטרית, מזכיר העמותה הראשון  

22:45-21:30 ״שירת הטבועים״: המלנכוליה של הריבונות בשירה העברית בשנות ה-50 וה-60 
פרופ׳ מיכאל גלוזמן, החוג לספרות, אוניברסיטת תל אביב  

  יום שבת, כ״ח טבת תשע״ט, 5.1.19  

9:30-7:30 ארוחת בוקר

11:15-10:00 המשפט הציבורי והדין הפלילי: הרשעות שווא ואמצעי חקירה פסולים
יו״ר: השופט )בדימוס( אורי שוהם, בית המשפט העליון  

פרופ׳ אורן גזל-אייל, דיקאן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה   
ד״ר חגית לרנאו, המשנה לסנגור הציבורי הארצי   
עו״ד רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה  

12:00-11:15 הפסקת קפה

13:30-12:00 המשפט הציבורי ומשפט העבודה: 30 שנה לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה
יו״ר: השופטת ורדה וירט-לבנה, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה  

עו״ד מיכל לייסר, סגנית מנהלת המחלקה למשפט העבודה, פרקליטות המדינה  
עו״ד ארנה לין, משרד עורכות דין ארנה לין ושות׳  

פרופ׳ גיא מונדלק, אוניברסיטת תל-אביב  
עו״ד ג’דיר ניקולא, קו לעובד  

13:45-13:30 דברי 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  
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המשפט הציבורי
בצומת אתגרים

דמוקרטיה, זכויות אדם ושווקים:

העמותה למשפט ציבורי חוגגת 30 שנה להקמתה
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