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של העמותה למשפט ציבורי בישראל

כיצד יש להגן על
ערכי המשפט
הציבורי ומוסדותיו?

נשיא :השופט (בדימוס) סלים ג׳ובראן | יו"ר :פרופ' ישי בלנק | מזכירה :ד"ר מיטל פינטו | רכזת :עו״ד שרה גולד

יום חמישי ,ז׳ כסלו תש״פ5.12.19 ,
 20:00-19:00מושב 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
 21:00-20:00ארוחת ערב

 22:00-21:00טקס הענקת פרסי גורני למשפט ציבורי תש״פ

הנשיא (בדימוס) אשר גרוניס ,בית המשפט העליון ,יושב ראש ועדת הפרס
נציגי הזוכים :פרופ׳ יואב דותן ,האוניברסיטה העברית
עו״ד יהודית קרפ ,לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

 22:45–22:00הפרקליטות והגנה על זכויות האדם בישראל :מבט אישי

יו״ר :פרופ׳ ישי בלנק ,אוניברסיטת תל אביב ויו״ר העמותה למשפט ציבורי בישראל
עו״ד שי ניצן ,פרקליט המדינה

יום שישי ,ז׳ כסלו תש״פ6.12.19 ,
 9:00-7:00ארוחת בוקר

 11:00-9:00על תפקיד היועץ המשפטי והמשפט הציבורי

יו״ר :פרופ׳ אמנון רייכמן ,אוניברסיטת חיפה
פרופ׳ יואב דותן ,האוניברסיטה העברית
עו״ד דינה זילבר ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-מנהלי)
פרופ׳ יצחק זמיר ,שופט (בדימוס) בית המשפט העליון ,לשעבר היועץ המשפטי לממשלה
עו״ד איל ינון ,היועץ המשפטי ,הכנסת
עו״ד שמעון נטף ,פורום קהלת
עו״ד ימית קליין ,היועצת המשפטית ,עיריית חיפה
 11:30-11:00הפסקת קפה

 13:15-11:30הגנה על ערכי המשפט הציבורי :המשפט הפרטי והמגזר העסקי
יו״ר :פרופ׳ רונן אברהם ,אוניברסיטת תל-אביב
עו״ד שרון אברהם-ויס ,האגודה לזכויות האזרח
עו״ד רחל בן ארי ,בן ארי ,פיש ,סבן ושות׳
עו״ד נדב ויסמן ,מיתר ,ליקוורניק ,לשם ,גבע ,טלי ושות׳
עו״ד מורן נגיד ,אוניברסיטת בר אילן
עו״ד אורית קוטב ,המשנה לפרקליט המדינה לעניינים אזרחיים

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

סדנא  :1ההליך המנהלי ושיקול הדעת המנהלי :כלים שלובים?

השופטת דפנה ברק-ארז ,בית המשפט העליון
סדנא  :2פרשנות ,סבירות ,מידתיות :ערכים סובייקטיביים ,שופטים אובייקטיביים
השופט נעם סולברג ,בית המשפט העליון

 15:20-14:45ישיבת הוועד המנהל של העמותה והאסיפה הכללית
השנתית של חברי העמותה למשפט ציבורי בישראל
 19:30-18:00מושב לזכרו של השופט מאיר שמגר ז״ל ,הנשיא השביעי של בית המשפט העליון
שיח נשיאים :על תפקיד בתי המשפט בדמוקרטיה
מנחה :גב׳ תמר אלמוג ,כאן 11
הנשיאה (בדימוס) דורית ביניש ,בית המשפט העליון
הנשיא (בדימוס) אהרן ברק ,בית המשפט העליון
הנשיא (בדימוס) אשר גרוניס ,בית המשפט העליון
הנשיאה (בדימוס) מרים נאור ,בית המשפט העליון
 21:00-19:45ארוחת ערב

 22:15-21:15שיח תרבות :האם אפשר להאמין לבלש?
חקירה ברומן הבלשי מאדגר א .פו ועד שרלוק הולמס
יו״ר :ד״ר מיטל פינטו ,המכללה האקדמית צפת והקריה האקדמית אונו
הסופר דרור משעני ,אוניברסיטת תל אביב

יום שבת ,ט׳ כסלו תש״פ7.12.19 ,
 9:00-7:00ארוחת בוקר

 11:45-10:00בחירות בישראל :אתגרים למשפט הציבורי
יו״ר :פרופ׳ סוזי נבות ,המסלול האקדמי המכללה למנהל
עו״ד איתן הברמן ,שרקון ,בן-עמי ,אשר ושות׳
עו״ד סאוסן זהר ,עדאלה  -המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
השופט חנן מלצר ,המשנה לנשיאת בית המשפט העליון ,יו״ר ועדת הבחירות לכנסות ה 21-וה22-
עו״ד רז נזרי ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי)
ד״ר שוקי שגב ,המכללה האקדמית נתניה
 12:15-11:45הפסקת קפה

 14:00-12:15הביקורת במדינה :היבטים ציבוריים ופליליים
יו״ר :השופט ד״ר רון שפירא ,נשיא בית המשפט המחוזי חיפה
פרופ׳ גדי ברזילי ,אוניברסיטת חיפה
ד״ר מתן גוטמן ,המרכז הבינתחומי הרצליה ,לשעבר ראש מטה משרד מבקר המדינה
פרופ’ מיכל טמיר ,המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
עו״ד שלמה (מומי) למברגר ,המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים
פרופ׳ יורם רבין ,נשיא המסלול האקדמי המכללה למנהל ,לשעבר היועמ״ש למשרד מבקר המדינה

 14:30-14:00דברי סיכום
יו״ר :השופט (בדימוס) סלים ג׳ובראן ,המשנה לנשיאת בית המשפט העליון ,נשיא העמותה למשפט ציבורי
פרופ׳ ישי בלנק ,אוניברסיטת תל אביב ,יו״ר העמותה למשפט ציבורי
בחסות:
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