
התכנסות – מבואת אולם כס המשפט9:00- 8:30
חדרי

הפאנלים
אולם כס המשפט

ע"ש מלכה ברנדר )035(
חדר כנסים

ע"ש סוניה קוסוי )307(
חדר סמינריונים

ע"ש קרול ואלה ריזפלד )103(
חדר כנסים

ע״ש עו"ד זיגמונד גוטר )303(
חדר סמינריונים

ע״ש פרופ' פאול מינץ )207(

10:30-9:00

מושבים 
מקבילים א

אי שוויון והנצחת פערי 
הכוחות בתא המשפחתי

יו"ר: פרופ׳ איילת בלכר פריגת, 
מנהלת )משותפת( של המרכז 

לזכויות הילד והמשפחה, המרכז 
האקדמי שערי מדע ומשפט

פרופ' רות הלפרין־קדרי, 
אוניברסיטת בר אילן ופרופ' 

בנימין שמואלי, אוניברסיטת 
בר־אילן; "המגמה המתפתחת של 

גרושים ללא גירושין"

עו"ד ציפי יגלניק־פרישטיק, 
אוניברסיטת בר אילן; "אלימות 

כלכלית נגד בן־זוג במשפט הפרטי, 
בדיני המשפחה ובמשפט הפלילי"

עו״ד הדס רייכלסון, אוניברסיטת 
בר־אילן; "ההתפתחויות בעניין 

הפללת סרבני גט – האם יסייעו 
להשגת שווין בתא המשפחתי?"

מיסוי בינלאומי – שולחן עגול 
על ספרה החדש של פרופ' 

צילי דגן

יו"ר: ד"ר תמר קריכלי כץ, 
אוניברסיטת תל אביב

פרופ' צילי דגן, אוניברסיטת 
בר אילן

פרופ' רועי קרייטנר, 
אוניברסיטת תל אביב

פרופ' טלי פישר, אוניברסיטת 
תל אביב

פרופ' יורם מרגליות, 
אוניברסיטת תל אביב

Algorithms & Inequality
)post-doctoral students, 
The Edmond J. Safra Center 
for Ethics(

Chair: Prof. Yishai Blank, 
Tel Aviv University

Dr. Tomer Shadmy; 
“Algorithmic Regulation 
and the Need to Re-
imagine the Rule of Law”

Dr. Fabrizio Esposito; 
“Inefficient Predictive 
Personalization and the 
Collaboration between Law 
and Economics”

Dr. Mateusz Grochowski; 
“Algorithmic Pricing – New 
Frontiers of Fairness in 
Contract Law?”

האם קיים אי שוויון 
בהתנהלות המערכת 

הבנקאית כלפי לקוחותיה?

יו"ר: פרופ' רות פלאטו־שנער, 
המכללה האקדמית נתניה

ד"ר הראל פרימק, עמותת 
צדק פיננסי; "היבטים של אי 

שוויון בהתנהלות שחקני השוק 
והרגולטורים"

עו"ד יעל קריב־טייטלבאום, 
התנועה למען איכות השלטון 

בישראל; "שקיפות ואחריותיות 
כמכשיר לקידום שוויון במערכת 

הבנקאית"

עו״ד לירון מאוטנר לוגסי, 
מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד 

המשפטים; "המשפט כיוצר שוויון: 
שוויון והוגנות בחקיקה החדשה 

של אשראי צרכני"

מגיב: עו"ד יגאל בורוכובסקי, 
לשעבר היועץ המשפטי של בנק 
דיסקונט למשכנתאות; "המשפט 
כיוצר אי שוויון: הגדלת אי השוויון 
בשם הדאגה לחלשים במערכת 

הבנקאית"

הפסקת קפה – מבואת אולם כס המשפט11:00-10:30

הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה 2019 

שווקים, משפט ואי שוויון
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב | יום א', 20.1.2019, י"ד בשבט תשע"ט

12:30-11:00

מושבים 
מקבילים ב

חוק יסוד הלאום – השפעות 
צפויות השלכות ואלטרנטיבות 

יו"ר: פרופ' מנחם הופנונג, 
האוניברסיטה העברית

ד"ר מיטל פינטו, המכללה 
האקדמית צפת והקריה האקדמית 
אונו; "פגיעתו של חוק יסוד הלאום 

במעמדה המשפטי של השפה 
הערבית"

ד"ר הלל סומר, המרכז 
הבינתחומי הרצליה; 

"הצעת חוק־יסוד: מדינת ישראל"

ד"ר שוקי שגב, המכללה 
האקדמית נתניה; "הבית )משפט( 

תמיד מנצח? על מהפכת הנגד 
השמרנית־לאומית שלא קרתה 

)אבל בוא תבוא("

פרופ' מוחמד ותד, דיקן בית־
הספר למשפטים, המכללה 

האקדמית צפת; "האמת מאחורי 
חוק־יסוד: הלאום"

ד"ר תמר הוסטובסקי־ברנדס, 
הקריה האקדמית אונו; 

"חוק הלאום: השלכות על השוויון, 
ההגדרה העצמית, והסולידריות 

החברתית"

שוויון וכבוד בהליך הפלילי 

יו"ר: פרופ' אריאל בנדור, דיקן 
לימודי מתקדמים אוניברסיטת 

בר אילן

פרופ' מיכל טמיר, המרכז 
האקדמי שערי מדע ומשפט וד"ר 

דנה פוגץ', הקריה האקדמית 
אונו; "חוק טובות לנפגעי עבירה" 
– על חוקתיות החסינות לפגיעה 

שלטונית בנפגעי עבירה

פרופ' רינת קיטאי סנג'רו, 
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים; 

"שימוש במדובב אקטיבי כפגיעה 
בחיסיון מפני הפללה עצמית"

ד"ר רוני רוזנברג, הקריה 
האקדמית אונו; "כבוד האדם 

ודוקטרינת הקינטור"

ד”ר גליה שניבוים, המרכז 
הבינתחומי הרצליה; ”הפללת 

התעללות נגד נשים“

משפט, גיל, טיפול וכוחות 
השוק: מבטים בינתחומיים 

יו"ר: פרופ' דפנה הקר, 
אוניברסיטת תל־אביב 

ד"ר רננה קידר, עמיתת מחקר 
בתכנית עמיתי מרטין בובר, 

האוניברסיטה העברית; 
"גיל הוא בעיני המתבונן"

ד"ר שירי רגב־מסלם, 
אוניברסיטת בר אילן; 

״סיפורים של כוח ותלות והערך של 
טיפול סביב השעון״

עו"ד חני בן ישראל, אוניברסיטת 
תל אביב; המרכז הבינתחומי, 

הרצליה; "עבודה, הגירה וטיפול – 
בין אלטרואיזם לאינסטרומנטליזם"

Class, racial and gender 
discrimination 

Chair: Dr. Manal Totry- 
Jubran, Bar Ilan University

Dr. Eyal Peleg, Sapir 
Academic College; "Punk-
culture Insights about Law 
and Class Discrimination"

Prof. Ely Aaronson, 
University of Haifa; "The 
Racialized Underpinnings 
of Illegal Cannabis Markets 
in American History"

Dr. Barak Atiram, 
Sapir Academic College; 
Between Racially Restrictive 
Covenants and Indians’ 
Overhunting: The Meta-
Theory of Property Rights"

Dr. Uladzislau Belavusau, 
University of Amsterdam;
"Sex Beyond the Internal 
Market: Sexual Rights and 
Equality in EU Law"

התמודדות עם התופעה 
של סרבנות והססנות כלפי 

חיסונים 

יו"ר: פרופ' ליאור ברשק, המרכז 
הבינתחומי הרצליה

ד"ר נילי קרקו אייל, המסלול 
האקדמי המכללה למנהל 

פרופ' מיכל אלברשטין, 
אוניברסיטת בר אילן

פרופ' נדב דוידוביץ', המחלקה 
לניהול מערכות בריאות בפקולטה 

למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן 
גוריון בנגב

14:15-12:45

 Plenary
 Panel

Over lunch

Camilo 
)The Green 

House(

Greetings:
Prof. Hanoch Dagan, Director of The Edmond J. Safra Center for Ethics
Prof. Michal Tamir, President of the Israeli Law and Society Association

 Discourse:
Law, Rights and Markets

Prof. Menachem Mautner, Tel Aviv University & Prof. Joseph H. H. Weiler, New York University

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב
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חדרי
הפאנלים

אולם כס המשפט
ע"ש מלכה ברנדר )035(

חדר כנסים
ע"ש סוניה קוסוי )307(

חדר סמינריונים
ע"ש קרול ואלה ריזפלד )103(

חדר כנסים
ע״ש עו"ד זיגמונד גוטר )303(

חדר סמינריונים
ע״ש פרופ' פאול מינץ )207(

16:00-14:30

מושבים 
מקבילים ג'

שוויון, זכויות וניטראליות 
במשפט פלילי מרובה דלתות 

יו"ר: ד"ר הדר דנציג־רוזנברג, 
אוניברסיטת בר־אילן

ד"ר טלי גל, ראש ביה"ס 
לקרימינולוגיה, אוניברסיטת 

חיפה; ד"ר הדר דנציג־רוזנברג, 
אוניברסיטת בר־אילן;

"בין סחר־מכר ליצירתיות שיפוטית: 
הליכי מוקד בבתי־משפט השלום 

בישראל"

ד"ר יוסף זהר, אוניברסיטת בר־
אילן; ד"ר דנה רוזן, אוניברסיטת 

בר־אילן; שרי לוז קנר, 
אוניברסיטת בר־אילן; פרופ' מיכל 
אלברשטין, אוניברסיטת בר־אילן; 

"יישוב סכסוכים שיפוטי בהליך 
הפלילי בבית משפט השלום בתל 

אביב"

כבוד השופט שמואל מלמד, בית 
המשפט הקהילתי בתל־אביב; 

"בית המשפט הקהילתי הישראלי 
כמחולל תמורות חברתיות"

פרופ' ארנה רבינוביץ־עיני, 
אוניברסיטת חיפה; ד"ר אביטל 

מנטוביץ', אוניברסיטת חיפה;
"בתי משפט מקוונים והטיות 

שיפוטיות"

תפישה לוחמתית, המשגה 
משפטית־חברתית: 

התפתחויות ושינויים 
במשפט בשטחים המוחזקים 

והשפעתם על המשפט 
הפוזיטיבי והשיח המשפטי 

בישראל

יו"ר: כבוד השופט אמיר דהאן, 
בית משפט השלום, ירושלים

כבוד השופט משה דרורי, 
סגן נשיא בית המשפט המחוזי 

בירושלים; "הדין החל על 
הישראליים הגרים ביהודה 

ושומרון"

ד"ר הילי מודריק־אבן חן, המרכז 
האקדמי שערי מדע ומשפט; 

"מסכינים לעפיפונים: דילמות 
והתפתחויות הנוגעות לרגולציה 

של השימוש בכוח בסכסוך 
הישראלי ־פלסטיני לאחר מבצע 

'צוק איתן'"

ד"ר אילן סבן, אוניברסיטת 
חיפה; ד"ר יהונתן אלשיך, 

אוניברסיטת טורונטו; ד״ר דניס 
שרביט, האוניברסיטה הפתוחה;

"המצב הקולוניאלי בשטחים 
ולקחי המאבקים לדה־קולוניזציה 

באלג'יריה ובדרום אפריקה"

פרופ' סנדי קדר, אוניברסיטת 
חיפה; "בין משפט למדעי החברה 
ובין שוויון להפרדה: על פרדיגמת 

הניתוח של המשפט בתחומי 
השליטה הישראלית“

מי מגן על מי)ן(? מין מגדר 
וזכויות

יו"ר: פרופ' יפעת ביטון, 
המכללה למנהל

ד"ר רותי לבנשטיין לזר, 
 – "?Me Too ;המכללה למינהל

הנפגעות הסמויות מהעין; פגיעה 
מינית בגיל מבוגר"

נויה רימלט, אוניברסיטת חיפה; 
"הדילמה האמהית"

פרופ' דפנה הקר, אוניברסיטת 
תל אביב; ד"ר רות זפרן, המרכז 

הבינתחומי הרצליה; "מי יגן על 
פונדקאיות טרנסלאומיות? לקחים 

מהמקרה הישראלי"

ד"ר תמר כץ פלד, הטכניון;
"שווקי רבייה, אזרחות ושוויון 

בישראל"

רינה בודניצקי אוניברסיטת חיפה 
וד"ר שגית מור, אוניברסיטת 
חיפה; "איזה מין פיצוי? מיניות 

ומוגבלות בדיני הנזיקין"

Inequality in 
Organizations

Chair: Dr. Einat Albin, 
Hebrew University

Advocate Eran Golan, 
"The role of courts in 
generating income 
inequality"

Prof. Avishalom Tor, 
Notre Dame Law School 
and University of Haifa; 
“N-Equality in Allocations: 
More Recipients, Less 
)Concern for( Equality?”

Dr. Daniel Hartmann, 
Engineering Faculty, 
Ben-Gurion University; 
"Decreasing inequality 
in complex socio- 
technological systems"

Prof. Ronen Avraham, Tel 
Aviv University; 
“Empirical study of 
consumer third-party 
litigation funding in the 
United States”

אסדרת שווקים להגירה 
ועבודה זמנית )פאנל של 

 Trafflab פרויקט מחקר
בפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת תל אביב(

יו"ר ומגיבה: ד"ר הילה שמיר, 
אוניברסיטת תל אביב, מנהלת 

המחקר

אסף בונדי, פוסט דוקטורנט, 
האוניברסיטה העברית; ד"ר 

הילה שמיר, אוניברסיטת תל 
אביב; "משטרי הגירה והפיצול 
של יחסי העבודה בענף הבניין 

בישראל"

ד"ר אבינעם כהן, המכללה 
למנהל; "נתיבים של משילות 
מבוזרת: ניתוח השוואתי של 

מערכת הסכמים דו־צדדיים לגיוס 
מהגרי עבודה"

יהל קורלנדר, דוקטורנטית, 
אוניברסיטת חיפה; "מדינת ישראל 

vs תעשיית הגיוס: המאבק על 
מימוש ההסכם הדו־צדדי בין 

ישראל לתאילנד להגירת עבודה 
לחקלאות בישראל"

עו"ד חני בן ישראל, הקליניקה 
לזכויות פליטים ומהגרים במרכז 

הבינתחומי הרצליה; יהל 
קורלנדר; "'משתלמים' או 

מהגרי עבודה? בצילו של ההסכם 
הבילטרלי בין ישראל לתאילנד"

הפסקת קפה – מבואת אולם כס המשפט16:30-16:00

18:00-16:30

מושבים 
מקבילים ד'

ההצדקות השוקיות לשילוב 
חרדים באקדמיה ובשוק 

העבודה: הערכות נורמטיביות

יו״ר: פרופ׳ משה כהן אליה, 
נשיא המרכז האקדמי למשפט 

ולעסקים 

ד״ר גלעד מלאך, המכון הישראלי 
לדמוקרטיה ואוניברסיטת בר אילן; 
"קמפוסים נפרדים לחרדים – האם 

ישנה דרך אחרת?"

ד״ר נטע ברק־קורן, 
האוניברסיטה העברית; "בחינה 

מחודשת של עמדות הציבור 
החרדי כלפי לימודים אקדמיים"

פרופ׳ גילה שטופלר, דיקנית 
הפקולטה למשפטים, המרכז 

האקדמי למשפט ולעסקים; 
"ההצדקות להפרדה המגדרית 

במרחב הציבורי בראי חוק־יסוד: 
כבוד האדם וחירותו"

ד״ר יופי תירוש, דיקנית בית־
הספר למשפטים, המכללה 

האקדמית ספיר; "דילמות עקרוניות 
ואסטרטגיות ביחס להתבססות על 
העדפות והצדקות שוקיות לשילוב 

חרדים באקדמיה"

עו״ד חגי קלעי, קלעי רוזן ושות׳ 
ואוניברסיטת תל אביב;

 ”טענת ’צרכי המשק’ בהליך 
המשפטי“

Evolving Conceptions of 
Family Law

Chair: Prof. Rhona Schuz, 
The Academic Center for 
Law and Science.

Prof. Ayelet Blecher-
Prigat, The Academic 
Center of Law and Science; 
“The Emergence of Family 
Law in Israel” 

Prof. Laura T. Kessler, 
University of Utah; “An 
Intellectual History of 
American Family Law: The 
Stories that Family Law 
Case Books Tell"

Prof. Pamela Laufer-
Ukeles, The Academic 
Center of Law and Science; 
"Is Elder Law, Family Law?”

Prof. Yael Hashiloni 
Dolev, The Academic 
College of Tel-aviv-Yaffo 
& Prof. Zvi Triger, The 
College of Management; 
“The Invention of the 
Extended Family of 
Choice: The Rise and Fall 
)to Date( of Posthumous 
Grandparenthood in Israel”

שופטים בעידן המשפט 
הנמוג והשפעות על צדדים 

מוחלשים )פאנל פרויקט 
 JCR ,המחקר ליישוב סכסוכים

בחסות ה– ERC, הפקולטה 
למשפטים בר אילן(.

יו"ר: פרופ' מיכל אלברשטין, 
חוקרת ראשית

ד״ר הדס כהן, רכזת מחקר 
איכותני; ד״ר נורית צימרמן, 

המכללה האקדמית ספיר; "פערים 
חברתיים, צדדים מוחלשים ומאזני 

כוחות חדשים בהליכים קדם 
משפטיים בעידן המשפט הנמוג"

ד"ר ביאטריס קוסקס־ויליאמס, 
עמיתת מחקר; "קורבן – עבריין – 
מדינה: צדק אינקוויזיטורי והקרבן 
הנעלם במסגרת הגישור הפלילי"

פרופ' מיכל אלברשטין, חוקרת 
ראשית, ד"ר דנה רוזן, רכזת 

מחקר כמותני; "קריסת המשפט 
האזרחי והפלילי אל הליכים 

מקדמיים ומעמדם של צדדים 
מוחלשים"

פרופ' מיכל אלברשטין, חוקרת 
ראשית; עו"ד דקלה רגב, לשכת 

הסיוע המשפטי, אוניברסיטת 
בר אילן; "זכות הגישה לערכאות 

בעידן המשפט הנמוג ותפקיד 
עורך הדין החברתי"

שוויון בהקשרים מסחריים 
ותעסוקתיים 

יו"ר: כבוד השופט ד"ר גרשון 
גונטובניק, בית המשפט המחוזי 

תל־אביב־יפו

ד"ר אריאן רינן ברזילי, 
אוניברסיטת חיפה; "טכנולוגיות 

של שכר שונה"

יפעת סולל, תלמידת מחקר, 
אוניברסיטת חיפה; "שיתופיות, 

צמצום פערים, או עטיפה חדשה 
לכלכלה ישנה? הצורך בהחלת 

נורמות משפטיות על כלכלת 
הפלטפורמות"

ד"ר שרון ידין, המרכז האקדמי 
פרס; "שוויון והחוזה הרגולטורי"

אלון חספר, תלמיד מחקר, 
אוניברסיטת תל אביב; "שופטות 

קריירה: מערכת השפיטה בין 
השוק לבין החברה"

ד"ר אורי ניר, הקריה האקדמית 
אונו; "דיני החוזים האחידים 

כממתני אי שוויון בבחירת מקום 
השיפוט והדין החל עליו"

קוקטייל ערב - מבואת אולם כס המשפט 18:30-18:00

20:00-18:30

פאנל מליאה

אולם כס 
המשפט 

ברכות: פרופ' מיכל טמיר, נשיאת האגודה הישראלית למשפט וחברה
פאנל בנושא תקנות סדר הדין האזרחי החדשות

מנחה:  פרופ' מיכל אלברשטין, ראש פרויקט יישוב סכסוכים שיפוטי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר־אילן
משתתפים: כבוד השופט יצחק עמית, בית המשפט העליון | כבוד השופטת ד״ר איריס רבינוביץ־ברון, בית המשפט המחוזי מרכז | פרופ' מיכאיל קרייני, דיקן הפקולטה 

למשפטים, האוניברסיטה העברית | פרופ' איסי רוזן צבי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב | עו"ד שרון קלינמן סופר, קלינמן נאור ושות'

חברי ועדת ההיגוי: פרופ' מיכל טמיר, נשיאת האגודה למשפט וחברה; המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; ד"ר שרון ידין, המרכז האקדמי פרס; 
פרופ' רועי קרייטנר, אוניברסיטת תל אביב; ד"ר תמר קריכלי־כץ, אוניברסיטת תל אביב; ד"ר שרון שקרג'י, האוניברסיטה העברית


