
 

כנס במשפט פלילי לזכרו של
פרופ’ שניאור זלמן פלר 

במלאות שנתיים לפטירתו 
ימים שלישי-רביעי, 25-24 באפריל 2018

ט-י באייר תשע"ח

המכון לחקר המשפט הפלילי
ע”ש פרופ׳ רפאל טאובנשלג

המכון למשפט והיסטוריה ע״ש קרן דיויד ברג
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

יום שלישי 24 באפריל 2018, ט' באייר תשע"ח
חדר 405, בית מאירסדורף, קריית האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים

18.30 קבלת פנים
19.00 מושב פתיחה: לזכרו של פרופסור פלר 

מנחה: פרופ' רות גביזון
פרופ' מיכאיל קרייני, דיקן הפקולטה למשפטים   

ברכות
שרב כהן, אמרי כהן )נכדיו של פרופ' פלר(,

דברים לזכרו
נשיאת בית המשפט העליון בדימוס מרים נאור, 

תיקון 39 לחוק העונשין בראי הזמן
פרופ' מרים גור-אריה, הגנות הצורך והכורח 

במצבים של הקרבת חיים להצלת חיים
פרופ' מרדכי קרמניצר, מורשת פלר - חוקר, 

מורה, אדם

20:30 סיום משוער

יום רביעי, 25 באפריל 2018, י' באייר תשע"ח
חדר 307, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב

9:00 התכנסות
9:15 | מושב ראשון 

עו"ד דפנה נתניהו ועו"ד אבי בן מאיר, 
פרופ' פלר: נאמן המשפט הפלילי

ד"ר דוד שור, הארכיון של פרופ' פלר ושינויים בחקר 
ההיסטוריה של המשפט הישראלי

פרופ' אהרן ברק, הזכויות החוקתיות
והמשפט הפלילי

פרופ' אליעזר לדרמן, אחריות תאגיד בפלילים

10:45 הפסקת קפה

11:00 | מושב שני
ד"ר יצחק קוגלר, הכוונה הפלילית של סיוע

ד"ר עמית פונדיק, אונס ברשלנות והאשמת הקרבן
פרופ' אורן גזל איל, מאסר על תנאי – עונש או פרס 

12:30 הפסקת צהריים

13:15 | מושב שלישי
פרופ' יורם שחר, הגנות פליליות – הגנות מתות והגנה 

שהורגת 
ד"ר ג'ודי ברודר, סייג הכורח – נקודת מבט ביקורתית 

על דרישת האיום המפורש 
ד"ר שי ווזנר, שלוש הערות על הגנה עצמית 

15:00 | מושב רביעי
ד"ר חאלד גנאים, המתת המתעלל והמשפט הפלילי

ד"ר רוני רוזנברג, דוקטרינת הקנטור במשפט הישראלי 
- לעבר רציונל חדש 

16:00 הפסקת קפה

16:15 | מושב חמישי
פרופ' רות קנאי, התיישנות של עונש מאסר על תנאי

פרופ' דורון טייכמן, תיאוריה ראייתית של המשפט 
הפלילי המהותי 

פרופ' בועז סנג'רו, ביקורת מערכת המשפט הפלילי

17:45 סיום משוער

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

לפרטים ולקבלת אישור כניסה לבית מאירסדורף יש לפנות ל
law-conferences@savion.huji.ac.il


