
כנס חיפה למשפט ה-11
בסימן אחריות שלטונית תחת הליך פלילי ורפורמות במשפט

 14 נובמבר 2019

9:30-10:00    מושב 1   דברי פתיחה וברכות 

מברכים:

פרופ׳ דניאל בן-אוליאל, יו״ר ועדת הכנס  
פרופ׳ רון רובין, נשיא אוניברסיטת חיפה, יו"ר ועדת ראשי האוניברסיטאות (ור"ה)

פרופ׳ אורן גזל אייל, דיקן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
עו״ד תמי אולמן, יו"ר ועד מחוז חיפה, לשכת עורכי הדין בישראל

יו״ר מושב: פרופ׳ ידידיה שטרן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן, המכון הישראלי לדמוקרטיה

בהשתתפות: 
פרופ׳ מיגל דויטש, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ׳ רבקה ווייל, בית הספר הארי רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה
רב-ניצב (בדימ׳) רוני אלשיך, מפכ״ל משטרת ישראל (היוצא) 

עו״ד נבות תל-צור, משרד עורכי דין ונוטריון כספי ושות'

יו״ר מושב: פרופ׳ יששכר (איסי) רוזן-צבי, הפקולטה למשפטים 
אוניברסיטת תל-אביב 

בהשתתפות:
השופט ד"ר יגאל מרזל, מנהל בתי המשפט

פרופ' ארנה רבינוביץ'-עיני, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
עו"ד פרחה ג'ובראן מילר, רון ברנט ושות'- עורכי דין

עו״ד איתן לדרר, פרקליט מחוז צפון (אזרחי)

יו״ר מושב: ד"ר חאלד גנאים, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת 
חיפה

בהשתתפות:
השופט (בדימוס) אורי שהם, בית המשפט העליון

עו״ד ד״ר יואב ספיר, הסניגור הציבורי הארצי
עו"ד ציון אמיר, משרד עורכי דין

עו"ד שלמה (מומי) למברגר, המשנה לפרקליט המדינה 

                     http://law.haifa.ac.il/shnatmishpat2019                   להרשמה, תשלום וקבלת מידע       

מושב 2   "כהונת נבחרי ציבור תחת הליך פלילי״     10:00-11:15

יו״ר מושב: פרופ' עלי זלצברגר, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה

בהשתתפות:
השופטת פרופ׳ דפנה ברק-ארז, בית המשפט העליון  

פרופ׳ אהרן ברק, נשיא בית המשפט העליון (בדימוס), המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ׳ מרדכי קרמינצר, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית

השופט מוחמד עלי, בית משפט השלום קריות

דברי סיכום: פרופ' יצחק זמיר, שופט בית המשפט העליון (בדימוס)

9:30 - 9:00     רישום והתכנסות  אודיטוריום מוזיאון הכט

"תקנות סדר הדין האזרחי:  מושב 7מושב 6 15:00-16:00
תמורות והשגות"

יו״ר מושב: פרופ׳ ניבה אלקין קורן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה, ראש המרכז לחקר סייבר, משפט ומדיניות

בהשתתפות: 
השופט חנן מלצר, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסות ה-21-22

דברי ברכה: עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין בישראל

תעמולת בחירות ברשתות חברתיות: הבחירות לכנסת 2019  מושב 10 17:30-18:00

יו"ר המושב: פרופ' יואב דותן, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית

בהשתתפות: פרקליטי/ות המדינה בדימוס:
הנשיאה (בדימוס) דורית ביניש, בית המשפט העליון 
השופטת (בדימוס) עדנה ארבל, בית המשפט העליון

עו"ד משה לדור, פרקליט המדינה (בדימוס)

ובהשתתפות: עו"ד שי ניצן, פרקליט המדינה

הערות לדיון:
השופט (בדימוס) סלים ג'ובראן, בית המשפט העליון

פרופ' נויה רימלט, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה

"פרקליטות בעין הסערה ואינטרס הציבור" 18:00-19:30    מושב 11 

"רפורמת עבירות ההמתה במשפט 
הפלילי"

19:40-20:30  מושב 12  

בהשתתפות:
פרופ' אריאל בנדור, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן 

הערות לדיון:
פרופ' דניאל פרידמן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' גד ברזילי, משנה לרקטור, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה

11:15-12:15    מושב 3    שיחה בשניים עם היועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט                               

12:15-13:00   ארוחת צהריים  

יו"ר מושב: פרופ' מרדכי קרמינצר, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית, המכון הישראלי לדמוקרטיה 

בהשתתפות:
השופט (בדימוס) יוסף שפירא, מבקר המדינה (היוצא)

עו״ד ד"ר אליעד שרגא, יו"ר, התנועה למען איכות השלטון בישראל
עו"ד עדנה הראל-פישר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

עו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לענייני משפט ציבורי-מינהלי

התכנית למאבק בשחיתות השלטונית בישראל בחסות המכון הישראלי                   
לדמוקרטיה                     

יו״ר מושב: עו״ד חן מענית, גלובס   

13:00-13:40   מושב 4   מושב טאון הול (Town Hall) בהשתתפות שופט בית המשפט העליון מנחם (מני) מזוז

14:50-15:00                  הפסקת קפה

יו״ר מושב: פרופ' אהוד גוטל, הפקולטה למשפטים 
האוניברסיטה העברית

בהשתתפות:
השופט פרופ' אלכס שטיין, בית המשפט העליון 

פרופ' תמר גדרון, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית 
צפת

עו״ד ואסים אבו חאטום, בלטר גוט אלוני ושות' עורכי דין

יו״ר מושב: פרופ׳ דוד האן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת 
בר-אילן 

בהשתתפות:
השופט רון סוקול, סגן נשיא בית המשפט המחוזי חיפה

עו"ד סיגל יעקבי, האפוטרופוס הכללי וכונסת הנכסים הרישמית
עו״ד פיני יניב, מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'

עו"ד איתי פריימן, פריימן ספיבק ושות' עורכי דין

"דיני חדלות פירעון: אתגרי השעה" מושב 9מושב 8 16:15-17:15 "דיני נזיקין ואחריות המדינה"

17:15-17:30                  הפסקת קפה

19:30-19:40                  הפסקת קפה

טקס הוקרה לכבוד פרופ' יצחק זמיר, שופט בית המשפט העליון והיועץ 
המשפטי לממשלה (בדימוס), הדיקן המייסד של הפקולטה למשפטים 

באוניברסיטת חיפה 

16:00-16:15                  הפסקת קפה

13:40-14:50      מושב 5             


