
יום שני ◆ 18/10/21
9:15 התכנסות  

9:30–11:15 | מושב ראשון
דברי ברכה 

מעבר לסנקציה העונשית – אלטרנטיבות לחשיבה הגמולנית/
תועלתנית

הדר דנציג-רוזנברג, טלי גל
ריבוי גוונים של הצלחה: פרספקטיבות אנשי המקצוע בבית המשפט 

הקהילתי על משמעותה של הצלחה בתהליך

נעמי לבנקרון
מבקשי מקלט על ספסל הנאשמים: מהפוליטי לאישי - ובחזרה

11:30-11:15 הפסקת קפה

13:00-11:30 | מושב שני 
חשיבה מחדש על דוקטרינות הפללה – א׳

שחר אלדר
הערכה נורמטיבית של רשתות פשע

שאול כהן
ביקורת עקרון 'ההתנהגות החופשית במקורה' במשפט הפלילי בישראל: 

מדוע היקף האחריות הפלילית בדין הפלילי בישראל רחב כל כך?

14:00-13:00 הפסקת צהריים 

15:30-14:00 | מושב שלישי
משפט פלילי מפרספקטיבה אמפירית

יורם רבין, יניב ואקי, גיורא רהב
היבטים כמותניים של זיכוי מחמת הספק

יוסף זוהר , שרון גילת יחיא
הטיות מגדריות מסדר ראשון ושני בשאלת ההסכמה על יחסי מין

15:45-15:30 הפסקת קפה

17:30-15:45 | מושב רביעי
משפט פלילי מפרספקטיבה מגדרית

שני פוגודה
סנגוריות פמיניסטיות כסוכנות לשינוי חברתי

רותי לבנשטיין לזר, אורנה אליגון דר
גברים כקורבנות עבירות מין: לקראת מתן שם ראוי לתופעה

הענקת פרס האגודה הישראלית למשפט פלילי לשנת 2021
הענקת הפרס לעדיאל זימרן ונתנאל דגן

על מאמרם "ביקורת שיפוטית על רשויות אכיפת החוק: בין מינהלי לפלילי"

ועדת ההיגוי של הכנס: שחר אלדר, מירי גור אריה,  הדר דנציג רוזנברג, שי ווזנר 
https://law.tau.ac.il/Taubenschlag/Israeli-Criminal-Law-Association :אתר האגודה

המכון לחקר המשפט הפלילי ע”ש טאובנשלאג
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב 

הפקולטה למשפטים
ע"ש בוכמן

הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט פלילי 
ימים שני ושלישי, 19-18 באוקטובר 2021

חדר 307 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
הכנס ישודר במקביל בזום. קישור לזום <<

יום שלישי ◆ 19/10/21
9:15 התכנסות 

11:00-9:30 | מושב חמישי 
המשפט הפלילי בין עובדי הציבור והציבור

יואב ספיר
הפללתה של הקללה: ניתוח ריאליסטי של "העלבת עובד ציבור"

דליה צמריון חלק
בין שוחד להפרת אמונים, ומה חמור יותר?

11:15-11:00 הפסקת קפה

12:45-11:15 | מושב שישי
חשיבה מחדש על דוקטרינות הפללה – ב׳

גליה שניבוים
עבירות של שליטה פוגענית )abusive domination( במשפט הפלילי

רוני רוזנברג
רצח שנעשה לאחר תכנון או לאחר הליך ממשי של שקילה - תהיות 

ופתרונות

13:45-12:45 הפסקת צהריים

15:15-13:45 | מושב שביעי
פיצוי לנפגעי עבירה

עדי לייבוביץ', אהוד גוטל
על עונשים ופיצויים

בנימין שמואלי
פיצוי לנפגעי עבירה בהליך הפלילי, במסגרת הסדר טיעון ובמסגרת מנגנון 

סגירת תיק מותנית: מבט מחודש

15:30-15:15 הפסקת קפה

17:00-15:30 | מושב שמיני 
משפט פלילי בהקשרים משפחתיים

הדס רייכלסון
הטלת אחריות פלילית בגין סרבנות גט באמצעות העבירה של הפרת 

הוראה חוקית

ציפי יגלניק-פרישטיק
אלימות כלכלית נגד בן-זוג במשפט הפלילי: האם ראוי להכיר באלימות 

כלכלית כעבירה

https://tau-ac-il.zoom.us/j/81228757636?pwd=eUE0dFN0ZkFHUEY3d0VKSzhOaGg1Zz09

