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הרשמה  9:00 – 8:30

דברי פתיחה: ד"ר אורי אהרונסון, אוניברסיטת בר-אילן  9:10 – 9:00

מושב 1: זכויות וחובות, סיבוב ראשון: היסטוריות מקבילות  11:00 – 9:10
יו"ר: ד"ר תומר שדמי, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בר-אילן   

הרצאת פתיחה: פרופ' סמואל מוין, אוניברסיטת הרווארד   
Retrieving the History of Duties in an Age that Needs It   

מגיב: פרופ' יאיר לורברבוים, אוניברסיטת בר-אילן   

הפסקה  11:15 – 11:00

מושב 2: בין אחריות מדינתית ואחריות קוסמופוליטית: תחרות או המשכיות?  12:45 – 11:15
יו"ר: ד"ר סיון שלמה-אגון, אוניברסיטת בר-אילן     

ד"ר רונית דוניץ-קידר, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים   
 A Concept of Non-Binary Responsibility   

פרופ' סרג'יו דלאוואלה, אוניברסיטת טורינו ומכון מקס פלנק   
Responsibility and Cosmopolitanism   
פרופ' יוסף ויילר, אוניברסיטת ניו יורק   

   The Dark Side of the Moon – the Erosion of Responsibility and the   
European Integration Narrative   

ארוחת צהריים  13:30 – 12:45

מושב 3: כללי רקע משפטיים ואחריות מוסרית אישית  15:10 – 13:30
יו"ר: פרופ' רועי קרייטנר, אוניברסיטת תל אביב   
פרופ' אמיתי עציוני, אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון   

Law as a Societal Failure   
פרופ' אריאל פורת, אוניברסיטת תל אביב   

Personalizing Default Rules   
פרופ' יובל פלדמן, אוניברסיטת בר-אילן   

Behavioral Ethics, Morality, and Personal Responsibility   

הפסקה   15:30 – 15:10

כיתות אמן: אחריות בעולם משתנה )מושבים מקבילים(   16:40 – 15:30
מורים:   פרופ' ג'רמי וולדרון, אוניברסיטת ניו יורק   

פרופ' יוסף ויילר, אוניברסיטת ניו יורק    
פרופ' סוזן לאסט סטון, ישיבה יוניברסיטי        

פרופ' אמיתי עציוני, אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון    

ארוחת ערב )למשתתפי הכנס(  17:30 – 16:45
בניין פלדמן 301, קומת קרקע, אולם וייספלד   

קבלת פנים  17:45 – 17:30
בניין פלדמן 301, קומה ב', מבואה   

דברי ברכה   18:10 – 17:45
בניין פלדמן 301, קומה ב', אולם הסנאט   

יו"ר: פרופ' שחר ליפשיץ, דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן   
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, נשיא אוניברסיטת בר-אילן   

השופט סלים ג'ובראן, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון   
זהבה ומושל י. שטראוס, קרן משפחת שטראוס   

שולחן עגול: על אחריותם של מורי דרך   19:50 – 18:10
מנחה: פרופ' אריאל בנדור, אוניברסיטת בר-אילן   

השופטת ג'מילה ג'בארין, בית המשפט לענייני משפחה בנצרת   
הדיין הרב אליהו רפאל היישריק, בית הדין הרבני הגדול   

השופט ניל הנדל, בית המשפט העליון   
הרב מאיר סולובייצ'יק, ישיבה יוניברסיטי   

יהודית שילת, מנהלת פורום תקנה   

הפסקה   20:00 – 19:50

הצצה: אחריות חברתית אקדמית: הקליניקות המשפטיות בבר-אילן  20:10 – 20:00

שולחן עגול: האחריות הציבורית של האקדמיה הישראלית  21:40 – 20:10
מנחה: פרופ' יוסף ויילר, אוניברסיטת ניו יורק   

פרופ' נטע זיו, אוניברסיטת תל אביב   
פרופ' יפה זילברשץ, ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב, המועצה להשכלה גבוהה    

פרופ' אסא כשר, אוניברסיטת תל אביב והמרכז האקדמי שלם   
פרופ' שחר ליפשיץ, אוניברסיטת בר-אילן   
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מושב 4: זכויות וחובות, סיבוב שני: אחריות בדימיון הליבראלי והפוסט-ליבראלי  11:00 – 9:00
יו"ר: פרופ' מיכל אלברשטין, אוניברסיטת בר-אילן   

הרצאה פתיחה: פרופ' ג'רמי וולדרון, אוניברסיטת ניו יורק   
Dignity, Rights, and Responsibilities   

ד"ר ראיף זריק, המרכז האקדמי כרמל ואוניברסיטת תל אביב   
             Kant on Autonomy: the Problem or the Solution? 

ד"ר מירי רוזמרין, אוניברסיטת בר-אילן   
Responsibility and Vulnerability   

ד"ר תומר שדמי, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בר-אילן   
Responsibility as the New Duty: Reconstructing Liberal Concepts in   

Post-Liberal Times   

הפסקה   11:15 – 11:00

מושב 5: אחריות בשיח דתי  12:45 – 11:15
יו"ר: ד"ר חיים שפירא, אוניברסיטת בר-אילן   

פרופ' אחמד נאטור, האוניברסיטה העברית בירושלים   
אחריות האמאם-השליט   

פרופ' סוזן לאסט סטון, ישיבה יוניברסיטי   
Responsibility and Reciprocity   

פרופ' עמיחי רדזינר, אוניברסיטת בר-אילן   
'כן, אחריותם עלינו': תפיסת האחריות לעם בחקיקה הדתית ובשיפוט הרבני   

ארוחת צהריים  13:45 – 12:45

מושב 6: אחריות תאגידים  15:45 – 13:45
יו"ר: פרופ' דוד האן, משרד המשפטים ואוניברסיטת בר-אילן   

הרצאת פתיחה: השופטת רות רונן, בית המשפט המחוזי בתל אביב   
אינדיבידואלים ותאגידים: תביעות ייצוגיות ונגזרות ככלי להשפעה על       

תאגידים ועל הציבור   
פרופ' אסף חמדני, האוניברסיטה העברית בירושלים   

שתי כלכלות וחוק חברות אחד: השימוש הבעייתי בחוק החברות לעיצוב      
נורמות בסביבה גלובלית   

ד"ר פאינה מילמן-סיון, אוניברסיטת חיפה   
 Business and Labor Rights: on Five Principles of Responsibility Allocation   

פרופ' אורן פרז, אוניברסיטת בר-אילן   
Governance through Global Networks and Corporate Signaling   

קבלת פנים  16:15 – 15:45

דברי ברכה  16:30 – 16:15
פרופ' אריה צבן, סגן נשיא למחקר ולפיתוח, אוניברסיטת בר-אילן   

שיחת-שדה: האחריות הציבורית של תעשיית ההיי-טק  17:30 – 16:30
מנחה: ד"ר מרים מרקוביץ-ביטון, אוניברסיטת בר-אילן   

פרופ' ניבה אלקין-קורן, אוניברסיטת חיפה   
Dell EMC ד"ר ארנה ברי, מרכז המצוינות הישראלי של   

Aleph VC ,אדן שוחט   

הפסקה  17:45 – 17:30

שולחן עגול: אחריות חברתית ושוק ההון  19:30 – 17:45
מנחה: פרופ' עדי אייל, אוניברסיטת בר-אילן   

לילך גבע הראל, משנה בכיר למנכ"ל, בית ההשקעות פסגות   
פרופ' דניאל גוטוויין, אוניברסיטת חיפה   

עו"ד מאיר לוין, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )עניינים כלכליים(   
גיא רולניק, "הארץ" ו"דה מרקר"   

סיומת: המשוררת תהילה חכימי   
'מחר נעבוד', שירה מחיי עבודה   

הכנס יתקיים בעברית ובאנגלית עם תרגום סימולטני
הוועדה המארגנת: ד"ר אורי אהרונסון, פרופ' שחר ליפשיץ, ד"ר תומר שדמי

בקרו אותנו באתר המרכז:
http://www.biu.ac.il/law/cjdl
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