
                                                                                                   
 

 של האגודה הישראלית למשפט וחברההכנס השנתי 

 תחומיים-משפט ומרחב: היבטים רב
 2017בפברואר  7 -6נתניה, 

 , נתניה1המכללה האקדמית נתניה, רחוב האוניברסיטה 
 
 

 6.2.2017יום שני, 

 רישום + התכנסות 09:30 -09:00

 שוק מרחב: 1מושב  11:00 -09:30
 העבודה: היבטים

 חברתיים-משפטיים
, פרופ' גיא מונדלקיו"ר: 

 אביב-אוניברסיטת תל
 מציגים:

, עו"ד סימה קרמר
 אוניברסיטה העברית ה

, המרכז ד"ר לימור ריזה
 האקדמי כרמל

, המרכז ד"ר גליה שניבוים
  הבינתחומי הרצליה

 

מחקרים אמפיריים : 2מושב 
 במשפט וחברה

, קורן-ברקנטע  : ד"ריו"ר
 העברית     ברסיטההאוני

 :מציגים
, צבי-פרופ' איסי רוזן
 אביב-אוניברסיטת תל

, אוניברסיטת פרופ' נטע זיו
 אביב-תל

, מרגל-ד"ר קרן וינשל
 האוניברסיטה העברית

, קורן-ד"ר נטע ברק
 האוניברסיטה העברית 

שימוש בזרע מנפטר: מת  :3מושב 
ל)ה(חיות?! על הורות ושכול ומה 

 שביניהם
, המכללה האקדמית ד"ר יוסי גריןיו"ר: 

 נתניה
 מציגים:

, המכללה כהן-ד"ר יערית בוקק
 האקדמית אחוה

, אוניברסיטת פרופ' ורדית רביצקי
 מונטריאול, קנדה

בינתחומי ה, המרכז ד"ר רות זפרן
 הרצליה

-, האקדמית תלדולב-פרופ' יעל השילוני
 יפו-אביב

 , המכללה למנהלפרופ' צבי טריגר
, המכללה ד"ר יחזקאל מרגלית

 האקדמית נתניה

  

שכונות  -עם אחד : 4מושב  12:45 -11:15
שונות: פתרונות דיור 

 לאוכלוסיות יעודיות
, חיים זיכרמן ד"ריו"ר: 

 הקריה האקדמית אונו
 מציגים: 

, מכללת ד"ר לי כהנר
 אורנים

, אוניברסיטת שטרןד"ר שי 
 אילן-בר

, פרופ' ישי בלנק
 אביב-אוניברסיטת תל

, עו"ד אלעזר במברגר
 משרד הבינוי והשיכון

עשור לחוק החולה : 5מושב 
 הנוטה למות

, אייל-נילי קרקו ד"ריו"ר: 
 המכללה למנהל

 מציגים:
, רז-ד"ר מאיה פלד

 אוניברסיטת חיפה
, המכללה ד"ר רועי גילבר
 האקדמית נתניה

, המרכז לומית פריד"ר ש
 הרפואי רבין

, המרכז ד"ר איילת שי
 הרפואי לגליל נהריה

 המשפחה במרחב הבינלאומי :6מושב 
, ביז'אוי-פרופ' סלביה פוגליו"ר: 

 המכללה למנהל
 מציגים:

 אביב-, אוניברסיטת תלפרופ' דפנה הקר
, המרכז האקדמי שערי פרופ' רונה שוז

 מדע ומשפט
 למנהל, המכללה פרופ' צבי טריגר
, האוניברסיטה ד"ר שרון שקרג'י

 העברית 

 ארוחת צהריים 13:15 -12:45

 
14:45-13:15 

 

 , המשנה לנשיא ודיקן בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית נתניהברכות: פרופ' סיני דויטש
 מושב מרכזי: חוק ההסדרה או חוק ההלבנה?

 , אוניברסיטת חיפהאמנון רייכמן פרופ'מנחה: 
 לאומי-בין , המשנה ליועץ המשפטי לממשלהד"ר רועי שיינדורף  דובר:

המרכז האקדמי שערי יעל רונן,  פרופ'המכללה האקדמית נתניה, יהושע )שוקי( שגב,  ד"רמגיבים: 
, התנועה שמחה דן רוטמן עו"דאוניברסיטת חיפה, אלכסנדר )סנדי( קדר,  ד"רמדע ומשפט, 

 למשילות ודמוקרטיה 
 

 האגודה הישראלית
 למשפט וחברה

 



                                                                                                   
 

משפט ועוני:  בין :7מושב  16:15 -14:45
מרחבים חדשים להגנה על 

 זכויות חברתיות
, פרופ' נטע זיויו"ר: 

 אביב-אוניברסיטת תל
 מציגים:

, הסניגוריה ד"ר איילת עוז
  הציבורית הארצית

האגף  ,שוורץ עו"ד קארן
  לסיוע משפטי

, האגף פרידמן עו"ד שוקי
 לסיוע משפטי

, רבינוביץ עו"ד לידיה
 האגף לסיוע משפטי

, האגודה גיל גן מורעו"ד 
 לזכויות האזרח
, רימר-עו"ד יעל כהן

 עמותת ידיד

חוקים למניעת  :8מושב 
האם  -אפליה בשוק העבודה

הם משיגים את יעדם? 
עובדים עם מוגבלויות 

 כמקרה בוחן
, ד"ר עדנה רבנויו"ר: 

 המכללה האקדמית נתניה
 מציגות:

, המכללה ד"ר מיכל הורוביץ
 האקדמית נתניה

, תמיר-חביבגב' אורנה 
 משרד העבודה והרווחה

, לרנר-גב' שרית ארנון
 המכללה האקדמית נתניה

, ד"ר שגית מורמגיבה: 
 אוניברסיטת חיפה

סיכונים וסיכויים בחקר והוראת  :9מושב 
תפקיד ותפקוד בתי  :המשפט בישראל

 הספר למשפטים בישראל
, שופט )בדימוס( ד"ר אבי טננבויםיו"ר: 

 בירושליםבית משפט השלום 
 מציגים:

 , המכללה למנהלפרופ' חיים זנדברג
 , האוניברסיטה העברית פרופ' יובל שני
, המכללה האקדמית ד"ר סמדר נוי

 אשקלון
 , אוניברסיטת חיפה גב' ענת לשניק

 

 הפסקת קפה 16:30 -16:15

בין שלטון החוק : 10מושב  18:00 -16:30
למצבי חרום: על ספרו של 

 ספר( יואב מחוזאי )מושב
יואב  ד"ריו"ר ומגיב: 

 י, אוניברסיטת חיפהמחוזא
 מציגים:

, פרופ' גד ברזילי
 אוניברסיטת חיפה

, ד"ר עילי אהרונסון
 אוניברסיטת חיפה

, ד"ר יעל ברדה
 האוניברסיטה העברית 

, אוניברסיטת ד"ר קרין לוי
 יורק, ארה"ב-ניו

 גופים במרחב :11מושב 
, ד"ר שגית מוריו"ר:  

 חיפהאוניברסיטת 
 :מציגים

, ד"ר גליה הילדסהיימר
 המרכז האקדמי פרס

, אריה -ד"ר חמדה גור
 המרכז האקדמי פרס

, עו"ד עידו קטרי
 אוניברסיטת טורונטו, קנדה

, ד"ר יופי תירוש
 אביב-אוניברסיטת תל
, אוניברסיטת ד"ר שגית מור

 חיפה
 

משפט וקרקע בין פורמליזם  :12מושב 
זנדברג לפוליטיקה: על ספרו של חיים 

 )מושב ספר(
, המרכז שנור-ד"ר רונית לויןיו"ר: 

 הבינתחומי הרצליה
 :מציגים

 האוניברסיטה, ד"ר אחמד אמארה
 העברית

, אוניברסיטת גובראן-ד"ר מנאל תותרי
 אילן-בר

 אילן-, אוניברסיטת ברד"ר שי שטרן
, המרכז האקדמי לוי-ד"ר שלי קרייצר
 למשפט ועסקים
המרכז הבינתחומי , שנור-ד"ר רונית לוין

 הרצליה
, המכללה פרופ' חיים זנדברג מגיב:

 למנהל

המשפט בתנאי  :13מושב  19:30 -18:00
 חרום ומשבר

, שוקי שגב ד"ריו"ר: 
 המכללה האקדמית נתניה

 מציגים:
, ד"ר יואב מחוזאי
 אוניברסיטת חיפה

, ד"ר נדב גבאי
 אוניברסיטת בר אילן

, עו"ד אירית בלאס
 אביבאוניברסיטת תל 

תמר הוסטובסקי ד"ר 
הקריה האקדמית  ,ברנדס

  אונו

נשים במרחב  :14מושב 
 הציבורי

, פלד-ד"ר תמר כץיו"ר: 
 הטכניון
 מציגים:

, ד"ר עליזה בזק
 אביב-אוניברסיטת תל

, עו"ד חיה גרשוני
 אביב-אוניברסיטת תל

, שרארי-עו"ס נאהד אשקר
 אוניברסיטת בן גוריון

, ד"ר יופי תירוש
 אביב-תלאוניברסיטת 
 , הטכניוןפלד-ד"ר תמר כץ

 המרחב הגיאוגרפי :15מושב 
, אוניברסיטת אלכסנדר )סנדי( קדריו"ר: 
 חיפה

 מציגים:
-, אוניברסיטת בןפרופ' אבינועם מאיר

 גוריון
 , חוקר עצמאימר יובל קרפלוס

 , אוניברסיטת חיפהמר יזהר רגב
 גוריון-, אוניברסיטת בןד"ר חבצלת יהל

, המכללה האקדמית זילברשטייןד"ר ירון 
 ספיר

 
 



                                                                                                   
 

 
 
 
 

 הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה

 תחומיים-משפט ומרחב: היבטים רב
 2017בפברואר  7 -6נתניה, 

 , נתניה1המכללה האקדמית נתניה, רחוב האוניברסיטה 
 

 7.2.2017יום שלישי, 

 רישום + התכנסות 09:30 -09:00

דיור, עירוניות  :16מושב  11:00 -09:30
ואינטגרציה/הדרה 

היבטים משפטיים -חברתית
 ותכנוניים

, פרופ' נטע זיויו"ר: 
 אביב-אוניברסיטת תל

 מציגים:
, כהן-ד"ר איריס פרנקל

 המשרד לשוויון חברתי
, עו"ד ענת רודניצקי

 אביב-אוניברסיטת תל
 , הטכניוןד"ר ניר מועלם

, אורי אטינגר עו"ד
  אביב-אוניברסיטת תל

-המרחב המשפטי: 17מושב 
 טיפולי בסוגיית הקטין הנזקק

, משרד עמיר קשי עו"סיו"ר: 
הרווחה והשירותים 

 החברתיים
 מציגות:

, שחר-שופטת טל ויסמן בן
בית משפט השלום לנוער 

 מחוז צפון
, המכללה עו"ס ענבר כהן

 למנהל
, עו"ד רוני רוטלר
 אילן-אוניברסיטת בר

 

המשפט החוקתי בשדה : 18מושב 
הפוליטי: התחשבות בזכויות בתהליך 

 גיבוש מדיניות
 האוניברסיטה, אלון הראלפרופ' יו"ר: 

 העברית
 מציגים:

, האוניברסיטה קינן-ד"ר רענן סוליציאנו
 העברית

, האוניברסיטה גב' מרינה מוצינוק
 העברית 

, המכון הישראלי ד"ר הדר ארדיטי
 לדמוקרטיה

 
 

עצים במרחב : 19מושב  12:45 -11:15
העירוני: היבטים משפטיים, 

 נופיים ותרבותיים
, נתנאל רייכר מריו"ר: 

 תכנון ערים
 מציגות:

, קו גב' צופית טובי
 אדריכלות נוף
, אדריכלית גב' שלי כהן

 המכללה למנהל
, גב' רבקה שטרנברג

אדריכלית, מגמה עיצוב 
 אסטרטגי

, גזית-פרופ' יפעת הולצמן
 כללה למנהלהמ

, ד"ר נעמה מישר
 אביב-אוניברסיטת תל

 

בין משפט לזקנה: : 20מושב 
תרומתו של המשפט בחברה 

 מזדקנת
עו"ד כרמית טולדנו יו"ר: 
 , אוניברסיטת חיפה)שי(

 מציגים:
, פרופ' ישראל )איסי( דורון

 אוניברסיטת חיפה
, עו"ד מיכל סגל

 אוניברסיטת חיפה
, משרד רייך-ד"ר מיטל סגל

 המשפטים
, ד"ר מיקי שינדלר

 אילן-אוניברסיטת בר
, עו"ד כרמית טולדנו )שי(

 אוניברסיטת חיפה

בצעדי רדיפה: משפט ומדיניות  :21מושב 
 חינוך במרחבים הפועלים ללא הסדרה

 , אוניברסיטת חיפההרן רייכמן עו"דיו"ר: 
 מציגים:

, אוניברסיטת ד"ר תמי הראל בן שחר
 חיפה

 אוניברסיטת חיפה, גב' רננה מיסקין
 אביב-, אוניברסיטת תלעו"ד יעל כפרי

 , אוניברסיטת חיפהמר שי קציר
 , אוניברסיטת חיפהחזן-ד"ר לטם פרי
 , אוניברסיטת חיפהכרמל-עו"ד יוני הר

12:45 -14:00  
 

 ארוחת צהריים + ישיבת ועד מנהל
 
 

 
 

  

 האגודה הישראלית
 למשפט וחברה

 



                                                                                                   
 

 shaming)ביוש ) :22מושב  15:30 -14:00

 רגולטורי
, המרכז שרון ידיןד"ר יו"ר: 

 האקדמי פרס
 מציגים:

, המרכז פרופ' גיא זיידמן
 הבינתחומי הרצליה
, שנער-פרופ' רות פלאטו

 המכללה האקדמית נתניה
, איציק-ד"ר ציפי איסר

 המכללה האקדמית נתניה
, המרכז ד"ר שרון ידין

 האקדמי פרס
  

המשפטי  הסיוע: 23מושב 
עריכת  :במשרד המשפטים

 הציבורידין חברתית במרחב 
במקרי הבוחן של כשרות 

  משפטית ושל אשפוז כפוי
, עו"ד גלעד סממהיו"ר: 

 משרד המשפטים
 מציגים:

, משרד רייך-ד"ר מיטל סגל
 המשפטים

, משרד עו"ד דניאל רז
 המשפטים

, משרד עו"ד גלעד סממה
 המשפטים

 

זכויות חוקתיות במשפט  :24מושב 
 הפלילי

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

 מציגים:
, המרכז הבינתחומי פרופ' ליאור ברשק

 הרצליה
 , הקריה האקדמית אונוד"ר דנה פוגץ'

, המרכז סנג'רו-פרופ' רינת קיטאי
 האקדמי למשפט ועסקים

, האוניברסיטה פרופ' אלון הראלמגיבים: 
 העברית
, אוניברסיטת ד"ר דורון מנשה            

 חיפה

 הפסקת קפה 15:45 -15:30
 

משפט, שיתוף  :25מושב  17:15 -15:45
  והשתתפות

, יפעת סולל עו"דיו"ר: 
 אוניברסיטת חיפה

 מציגים:
, עו"ד מורן נגיד
 אילן-אוניברסיטת בר

, עו"ד יפעת סולל
 אוניברסיטת חיפה
, המרכז עו"ד שאול שארף

 האקדמי פרס

בין מרחב נזיקי  :26מושב 
לחוזי, בין הפרטי לציבורי: 

מסורבות הגט, מבט על 
 עשור וחצי פעלתניים

-רות הלפרין פרופ'יו"ר: 
 אילן -, אוניברסיטת ברקדרי

 מציגים:
, המכללה פרופ' יפעת ביטון

 למנהל
, פרופ' בנימין שמואלי

 אילן-אוניברסיטת בר
, פרופ' עמיחי רדזינר

 אילן-אוניברסיטת בר
, המכללה ד"ר אורית גן

 האקדמית ספיר

 במרחב הפליליסוגיות : 27מושב 
, המרכז האקדמי ד"ר לימור עציונייו"ר: 

 שערי מדע ומשפט
 מציגים:

 , המכללה למנהללזר-ד"ר רות לבנשטיין
 , אוניברסיטת חיפהמר יוסף זהר

 , הרשות לשיקום האסירד"ר רותם אפודי
, המרכז האקדמי שערי ד"ר לימור עציוני

 מדע ומשפט
 
 

ביקורת  :28מושב  18:45 -17:15
כאשר הרוב שיפוטית 

 -"מפלה" נגד עצמו 

 ?האומנם

, ליפא ד"ר גאי כרמייו"ר: 
מאיר ושות', משרד עורכי 

 דין
 מציגים:

, המכללה ד"ר מוחמד ותד
 האקדמית צפת

, המרכז ד"ר מיטל פינטו
 האקדמי כרמל
, ליפא מאיר ד"ר גאי כרמי

 ושות', משרד עורכי דין
 

חוק חיים  :29מושב 
מודל רביעי משותפים: 

 להסדרת הזוגיות בישראל
ישראל צבי  פרופ'יו"ר: 
, המכללה האקדמית גילת

 נתניה
 מציגים:

, פורר-תמר סנוניתשופטת 
  לענייני משפחהת משפט בי

, הקריה פרופ' יצחק כהן
 האקדמית אונו

, ד"ר אבישלום ווסטרייך
המרכז האקדמי למשפט 

 ועסקים

 

 
 ההשתתפות בו מותנית ברישום מראש.הכנס פתוח לציבור הרחב אך 

 aspx-Society-and-http://www.netanya.ac.il/AboutUs/WhoWeAre/Events/Pages/Law.2016לפרטים נוספים ורישום לכנס: 

 ilsaconference2017@gmail.comליצירת קשר: 
 החניה בחניון המכללה כרוכה בתשלום.

 

http://www.netanya.ac.il/AboutUs/WhoWeAre/Events/Pages/Law-and-Society-2016.aspx
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