
התכנסות   16:00

ברכות:   16:30–16:15
פרופ׳ שרון חנס, דקאן הפקולטה  

פרופ׳ איסי רוזן־צבי, סגן הדקאן ועורך ראשי )משותף(,    
כתב העת ״מעשי משפט״

הרצאת פתיחה: מעשיות משפט: פסק הדין כסיפור  17:00–16:30
פרופ׳ נילי כהן, נשיאת האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים  

מושב ראשון: מאחורי הקלעים: האנשים שעשו את פסקי הדין   18:00–17:00
מנחה: מר נמרוד עציון, חבר מערכת כתב העת ״מעשי משפט״  

פרופ׳ אייל גרוס ומר יונתן דנילוביץ  
הסיפור של בג״ץ אל־על נ׳ דנילוביץ  

עו״ד ענת בן דור ומר אנואר סולימן  
הסיפור של החוק למניעת הסתננות  

הפסקה   18:15–18:00

מושב שני: מזווית אחרת: גישות שונות לספר את פסקי הדין   19:15–18:15
מנחה: ד״ר הילה שמיר, עורכת ראשית )משותפת(, כתב העת     

“מעשי משפט״

כתיבה מזווית היסטורית — ד״ר נעמי לבנקרון  
הסיפור של ע״פ תורג׳מן נ׳ היועמ”ש  

כתיבה מזווית אישית — עו״ד שרון אברהם־ויס  
הסיפור של בג"ץ עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי נ' שר האוצר  

יצירה דוקומנטרית — גלעד טוקטלי  
הסיפור של בג”ץ סנש נ’ רשות השידור  

 הפקולטה למשפטים 
ע״ש בוכמן
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 בניין טרובוביץ׳, אולם כס המשפט 
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הציבור מוזמן

מספר האירוע: 1146567
מספר האירוע מהווה אישור כניסה לרכב

כתב עת למשפט ולתיקון חברתי

י  ש ע מ
משפט

על "מעשיות משפט"
כל פסק דין טומן בחובו סיפור קטן. עומדים מאחוריו עותרים ותובעים, משיבים ונתבעים, עורכי 
דין שייצגו בו, ארגונים לשינוי חברתי שניסו לקדם באמצעותו רפורמה או למנוע אותה ושופטים 
ששמעו את התיק ופסקו בו. הנטייה שלנו כמשפטנים היא להתעלם מהסיפור ה״קטן״ של פסקי 
הדין ולמקד את תשומת הלב בסיפור הגדול — בהלכה המשפטית והשלכותיה. במלאת עשור 
לייסודו של כתב העת ״מעשי משפט״, מערכת כתב העת החליטה להקדיש את כרך י' לפרויקט 
ייחודי, שבמסגרתו מסופרים סיפורם של שלושה־עשר פסקי דין תקדימיים ובעלי חשיבות ששינו 
את פני המשפט הישראלי. כרך "מעשיות משפט" נועד להחזיר את המבט לסיפור שמאחורי פסקי 
הדין, ולאנשים שעשו אותם, וזאת על מנת להעשיר את הבנתנו על הדרכים השונות המובילות 
לשינוי חברתי ומשפטי באמצעות ליטיגציה. בכנס ישתתפו חוקרים, עורכי דין, ובעלי דין שעיצבו 

את המשפט בפסקי הדין התקדימיים שלקחו חלק בפרויקט חגיגי זה.


