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חברי ועדת ההיגוי
שחר אלדר, מירי גור-אריה, הדר דנציג-רוזנברג, שי ווזנר

מזכירת האגודה: הדס רייכלסון

יום רביעי | 16.11.22
התכנסות | 9:00

מושב פתיחה | 9:30–11:10
דברי ברכה 

זכויות נפגעי עבירה 
באטריס קוסקס-ויליאמס, הדר דנציג-רוזנברג, מיכל אלברשטיין   ◆

לטפס בסולם ההשתתפות: השתתפות נפגעי עבירה בעידן של משפט פלילי   
מרובה-דלתות

נטלי הדר וטלי גל   ◆
"צער לך וצער לי על כך מעידות העיניים": מסלולים של חמלה בתהליכי צדק מאחה   

בעקבות אלימות מינית
דנה פוגץ' ואיתן קידרון   ◆

שחקנים חדשים במשפט הפלילי: זכויות תאגידים כנפגעי עבירה  

מושב שני | 11:20–12:30 
סוגיות בענישה – א'

נתנאל דגן ועדיאל זימרן  ◆
ענישה כטקסט – תפקידו של הטקסט בדיאלוג העונשי  

שלומית כהן ויוחנן ועקנין  ◆
השפעת הרחבת עבודות שרות משישה לתשעה חודשים  

הפסקת צהריים | 12:30–13:10 

מושב שלישי | 13:10–14:30
משפט פלילי מהותי – א'

מירי גור-אריה    ◆
גוונים שונים להגנה תרבותית  

שחר אלדר  ◆
ביצוע באמצעות אחר והפרת הציווי הקנטיאני  

מושב רביעי | 14:40–16:00
משפט פלילי מהותי – ב'

עמית פונדיק, שני שניצר ובנימין בלום  ◆
סקס, שקרים וסבירות: הצעה לסטנדרט סובייקטיבי מלא להפללת מין במרמה  

אלקנה לייסט וסתיו כהן  ◆
אמת או יעיל, אמת עדיף – על הסתירה הבסיסית בקיומה של חזקה חלוטה של    

מחשבה פלילית

מושב חמישי | 16:15–17:45
הצעת חוק יסוד: זכויות בחקירה ובמשפט הפלילי – א'          

רינת קיטאי-סנג'רו  ◆
קיום חקירה הוגנת בעקבות הצעת חוק יסוד: זכויות בחקירה ובמשפט הפלילי  

בועז סנג'רו  ◆
הצעה למלא בתוכן את הצעת חוק יסוד: זכויות בחקירה ובמשפט הפלילי  

רוני רוזנברג  ◆
החסר שבהצעת חוק היסוד וחוסר אחידות בפסיקת העליון לכלל הפרשנות המצמצמת  

מושב שישי | 18:00–19:00  
הענקת פרס האגודה הישראלית למשפט פלילי לשנת 2022 למאמרים הזוכים:

אורן גזל-אייל ושירה גור-אריה )עפרון(  ◆
מניעת מסוכנות כעילה לשחרור ממעצר  

בנימין ניומן  ◆
על הוגנות והדדיות בחקירה הפלילית – להחיות את היפהפייה הנמה:  על זכותה של   

ההגנה לבקש צו להמצאת חפצים לצרכי חקירה על דרך  סעיף 43 לפקודת סדר הדין 
הפלילי

יום חמישי | 17.11.22
התכנסות | 9:15

מושב שביעי | 9:40–11:00
סוגיות באתיקה

לימור זר-גוטמן  ◆
המגבלות האתיות-משמעתיות על הסניגור בעקבות ע"פ 4018/20   

לוגסי נ' מ"י
נורית צימרמן   ◆

ייצוג כפוי במשפט הפלילי: על אוטונומיה, הזכות לייצוג ולהליך הוגן   
ואתיקה הקשרית

מושב שמיני | 11:10–12:30 
מחקרים אמפיריים במשפט הפלילי – א'
דורון טייכמן, אילנה ריטוב ואייל זמיר  ◆

הטיות בקבלת החלטות בהליך הפלילי: השוואה בין תובעים, סנגורים,   
סטודנטים למשפטים והציבור הרחב
דנה וימן-זקס וענבל פלג-קוריאט  ◆

צדק מאחה בבתי סוהר בישראל  

הפסקת צהריים | 12:30–13:10

מושב תשיעי | 13:10–14:30
מחקרים אמפיריים במשפט הפלילי – ב'

יהונתן חסון ואורן גזל-אייל  ◆
מדיניות פסילת ראיות בערכאות הדיון – מחקר אמפירי   

יוסף זהר  ◆
נורמות השוק ותפקיד המשפט הפלילי להגיע לחקר האמת והעובדות  

מושב עשירי | 14:40–16:00
סוגיות בענישה – ב'

אהוד גוטל, עדי ליבוביץ ואיתי פלדור  ◆
ענישה וחקיקה מקילה: על הרפורמה בעבודות השירות  

חגית לרנאו ומראם עאזם-נאשף   ◆
התמודדות מערכת המשפט הישראלית עם האלימות בחברה הערבית –   

משילות או יצירת המשבר החברתי הבא?

מושב אחד עשר | 16:15–17:45
הצעת חוק יסוד: זכויות בחקירה ובמשפט הפלילי  – ב'        

יואב ספיר  ◆
שיח הזכויות, פופוליזם והתגובה לפשיעה בחברה הערבית: על הצורך   

בהגנה חוקתית משודרגת על זכויות בפלילים
חיה זנדברג  ◆

עקרונות יסוד בהליך הפלילי: הזכות לפיקוח שיפוטי הדוק על הליכי   
המעצר אגב סעיף 10)ג( להצעת חוק יסוד: זכויות בהליך הפלילי

אסף הרדוף  ◆
חוק יסוד: רטוריקה חוקתית  

הכנס השנתי השני של האגודה הישראלית למשפט פלילי
ימים רביעי וחמישי, 17-16 בנובמבר 2022 | חדר כנסים ע"ש סוניה ואדוארד קוסוי )307(, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

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

אוניברסיטת תל אביב 

הפקולטה למשפטים
ע"ש בוכמן
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