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תוכנית הכנס השנתי תשע"ה
המשפט הציבורי בעין הסערה
 3-1בינואר 5112
מלון דן כרמל בחיפה
יום חמישי 1 ,בינואר 5112
 01:04 – 00:11הרשמה וקבלת חדרים
 01:04 – 01:11מושב פתיחה
יושבת-ראש :השופטת דורית ביניש ,נשיאה (בדימוס) בית המשפט העליון ,נשיאת העמותה למשפט ציבורי
השופט אשר גרוניס ,נשיא בית המשפט העליון
דוברים:
עו"ד יהודה וינשטיין ,היועץ המשפטי לממשלה
 00:11 – 01:04ארוחת ערב חגיגית
 00:01 – 00:11טקס הענקת פרס גורני למשפט ציבורי ומושב בנושא:
"השימוש בתקדימים זרים בפסיקת בית המשפט העליון"
מוקדש לזכרו של עו"ד גורני במלאות  01שנה למאמרUriel Gorney, American Precedent in The :
)Supreme Court of Israel, 68 Harv. L. Rev. 1194 (1954-1955

המושב מתקיים באדיבות משפחת גורני
יושב-ראש:
משתתפים:

פרופ' יורם שחר ,המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' אהרן ברק ,נשיא (בדימוס) בית המשפט העליון ,המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' סוזי נבות ,יו"ר העמותה למשפט ציבורי ,המסלול האקדמי – המכללה למינהל
השופטת (בדימוס) עדנה ארבל ,יושבת-ראש ועדת השופטים של פרס גורני
נציג מקבלי הפרס
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יום שישי 5 ,בינואר 5112
 11:01 – 13:01ארוחת בוקר
" 00:04 – 11:01בג"ץ והכנסת – האמנם 'דיאלוג'?"
דברי פתיחה :ח"כ יולי אדלשטיין ,יו"ר הכנסת
יושב-ראש :פרופ' אמנון רייכמן ,אוניברסיטת חיפה
משתתפים :השופט סלים ג'ובראן ,בית המשפט העליון
עו"ד איל ינון ,היועץ המשפטי לכנסת
עו"ד ברק כלב ,שותף ,משרד ארנה לין ושות'
 00:04 – 00:04הפסקת קפה ועוגה
" 00:11 – 00:04הצבא בצבת המשפט"
יושבת-ראש :אל"ם (מיל') עו"ד פנינה שרביט ברוך ,המכון למחקרי ביטחון לאומי
משתתפים:

השופטת פרופ' דפנה ברק ארז ,בית המשפט העליון
השופט חנן מלצר ,בית המשפט העליון
ד"ר רועי שיינדורף ,משנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט בינלאומי)
פרופ' יובל שני ,האוניברסיטה העברית

 00:01 – 00:11ישיבת הוועד המנהל של העמותה למשפט ציבורי
 04:11 – 00:01אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה למשפט ציבורי
 04:04 – 04:11ישיבת פתיחה של פורום הצעירים של העמותה למשפט ציבורי
 01:11 – 03:01סדנאות מעשיות במשפט ציבורי (יתקיימו במקביל):
 סוגיות בבטלות יחסית ובשלות – השופט עוזי פוגלמן ,בית המשפט העליון
 חידושים בדיני ההגבלים העסקיים – פרופ' דיויד גילה ,הממונה על הגבלים עסקיים
 אתגרים בדיני המכרזים – השופט ד"ר יגאל מרזל ,בית המשפט המחוזי בירושלים
 01:04 – 01:11ארוחת ערב חגיגית
 00:11 – 00:11הרצאה" :דאע"ש והמזרח התיכון" – פרופ' עוזי רבי ,אוניברסיטת תל-אביב
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יום שבת 3 ,בינואר 5112
 11:04 –13:01ארוחת בוקר
" 00:01 – 01:11חופש הביטוי בעתות משבר"
יושב-ראש :פרופ' עלי זלצברגר ,אוניברסיטת חיפה
משתתפים :השופטת אסתר חיות ,בית המשפט העליון
עו"ד שי ניצן ,פרקליט המדינה
פרופ' מיכאיל קרייני ,האוניברסיטה העברית
 00:11 – 00:01הפסקת קפה ועוגה
" 00.01 – 00:11העמדה לדין של אישי ציבור – האמנם כולם שווים בפני החוק?"
פרופ' יורם רבין ,המסלול האקדמי – המכללה למינהל
יושב-ראש:
משתתפים :השופט (בדימוס) אליהו מצא ,בית המשפט העליון
עו"ד משה לדור ,לשעבר פרקליט המדינה
פרופ' מרדכי קרמניצר ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
 00:11 – 00:01דברי סיכום
השופטת דורית ביניש ,נשיאה (בדימוס) בית המשפט העליון ,נשיאת העמותה למשפט ציבורי
פרופ' סוזי נבות ,יו"ר העמותה למשפט ציבורי
עו"ד יוסי חכם ,יו"ר ועד מחוז חיפה ,לשכת עורכי הדין בישראל
התכנית כפופה לשינויים.

הכנס בחסות :ארנה לין ושות' משרד עורכות דין; מרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון; נבו הוצאה לאור
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