
הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה

משפט ורשתות
  יום ראשון, י״ב שבט תשע"ח, 28.1.2018  ו  הפקולטה למשפטים,  בנין 306, אוניברסיטת בר-אילן

8:30 – 9:00                                                                                                                                                                                                                 התכנסות

מושב 4: "ביואתיקה, משפט רפואי והרשת 
המשפחתית"

יו"ר: ד"ר גליה הילדסהימר, המרכז האקדמי פרס

ד"ר מאיה פלד-רז, עו"ד, אוניברסיטת חיפה; גב' מיכל פרל
"טיפול בקטינים ללא הסכמת הוריהם"

ד"ר גליה הילדסהימר, המרכז האקדמי פרס
"המערכת הטיפולית הביתית בראייה מגדרית"

ד"ר רועי גילבר, המכללה האקדמית נתניה
"גבולות הסודיות הרפואית אל מול גילוי מידע גנטי לבני המשפחה:

המשפט בראי הפרקטיקה הרפואית"

ד"ר זוהר לדרמן, המחלקה לרפואה דחופה, המרכז הרפואי אסותא
אשדוד

"רחוק מהעין רחוק מהלב? עמדות של צוות חדר מיון כלפי 
נוכחות משפחה בהחייאה"

ד"ר שירי רגב- מסלם, אוניברסיטת בר אילן
"איך המשפט שומר על הכסף בתוך המשפחה: טיפול

בזקנים וירושה"

מושב 3:  "רשת הפשרה במשפט האזרחי: התנצלויות 
ויישוב סכסוכים בתוך ומחוץ לאולם בית המשפט"

יו"ר: ד"ר עידית רונן, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר איילת סלע, אוניברסיטת בר אילן )עם ד"ר לימור גבאי-אגוזי(
"תפקיד השופט בהכרעה, בפשרה ובסיום תיק באופנים אחרים: תובנות

מניתוח מדגם תיקי בית משפט השלום" 

פרופ' מיכל אלברשטיין, אוניברסיטת בר אילן; ד"ר נורית צימרמן, המכללה 
האקדמית ספיר )עם ד"ר איילת סלע(

 "סמכות, יישוב סכסוכים והדימוי המפוכח של המשפט: תצפיות על 
פעולות פשרה של שופטים בבית המשפט". )עם ד"ר איילת סלע(

פרופ' בנימין שמואלי, אוניברסיטת בר אילן
")relational torts( עוולות יחס" 

ד"ר יותם קפלן, אוניברסיטת בר אילן )עם ד"ר יונתן ארבל(
"התנצלויות במשפט: מבט ביקורתי" 

ד"ר עידו שחר, אוניברסיטת חיפה
"מתווכים בין צדדים מסוכסכים ובין קהילה למדינה: 'אנשי ביניים' מיישבי 

סכסוכים בקרב האוכלוסיה הערבית בגליל"

מושב 2: המשפט והשטחים  
יו"ר: פרופ' אלכסנדר )סנדי( קידר, אוניברסיטת חיפה

כבוד השופט משה דרורי, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים 
"הרשות הפלסטינית בפני בתי משפט ישראליים"

פרופ' יורם שחר, המרכז הבינתחומי הרצליה
"ירושלים המוחזקת": על זוטות משפטיות וסיפוח זוחל" 

פרופ' ארז צפדיה, המכללה האקדמית ספיר
"משילות אפורה: ההכשרה המשפטית של המאחזים בשטחים"

פרופ' נטע זיו, אוניברסיטת תל-אביב
"סנגורים תחת כיבוש- על הכוח והמגבלות של ייצוג משפטי בבתי 

משפט צבאיים"

פרופ' אלכסנדר )סנדי( קידר, אוניברסיטת חיפה
"לקראת גיאוגרפיה ביקורתית של השטחים המוחזקים 1967-2017"

מושב 1: "רשתות רגולטוריות: על קישוריות בין 
רגולטורים ובינם לבין גופים מפוקחים"

יו"ר: פרופ' עדי אייל, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' עדי אייל, אוניברסיטת בר אילן 
"ארכיטקטורה של רשתות והשפעתן על אופן ותוכן ההחלטות 

המתקבלות בהן"

ד"ר שרון ידין, המרכז האקדמי פרס
"המבנה הרשתי של רגולציה הסכמית: המקרה של מתווה הגז"

פרופ' רות פלאטו-שנער, המכללה האקדמית נתניה
"רשתות הרגולציה הפיננסית - בין פורמליזם למהות"

עמיחי פישר, ראש אגף בכיר לטיוב רגולציה במשרד ראש הממשלה 
"שיחה על רשתיות ברגולציה הישראלית"

עו"ד לינור דויטש, לוביסטית חברתית ונציגת "לובי 99" בכנסת
"הפרקטיקה של הלוביזם החברתי" 

 

10:45 – 9:00
מושבים מקבילים א

10:45 - 11:00                                                                                                                                                                                                                הפסקת קפה

מושב 8: "השפעת הרשתות החברתיות על מרחב  
העבודה"

יו"ר ומגיב: ד"ר מיכאל בריס, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט 

ד"ר סימה קרמר, אוניברסיטת בר אילן
"חופש הביטוי של עובדים בעבר וכיום בעידן הרשתות החברתיות"

עו"ד קליה קליין, עו"ד ושותפה במשרד פרל כהן צדק לצר ברץ
 "ארגז הכלים של המעסיקים בעידן הרשתות החברתיות"

ד"ר שלומית יניסקי-רביד, הקריה האקדמית אונו, 
"זכות הפרטיות של העובדים במרחב האינטרנטי"

פרופ' הדרה בר-מור, המכללה האקדמית נתניה
"מהותו של "ביוש" כסנקציה חברתית"

מושב 7: "טכנולוגיה מעצבת זכויות: הנדסה חברתית 
ועיצוב נורמות ברשתות של מידע"

יו"ר: עו"ד אוריה ירקוני, מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים, הפקולטה 
למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' מיכאל בירנהק, אוניברסיטת תל-אביב; ד"ר לטם פרי-חזן, אוניברסיטת 
חיפה

 "מעקב אחרי מורים"

ד"ר תומר שדמי, מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה והמרכז למחקר סייבר בינתחומי
ע"ש בלווטניק, אוניברסיטת תל-אביב

"זכויות מהונדסות: כיצד ענקיות האינטרנט מעצבות מחדש את הדמיון
המשפטי שלנו?

גב' מיקי זר, מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים, הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת תל-אביב

"עיבוד מידע ומה שאובד בדרך"

עו"ד סאני כלב, מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים, הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת תל-אביב

" "מרחבי ילדות?"- פרטיות, מעקב וצמצום המרחב הפרטי של ילדים
בעידן הדיגיטלי"

מושב 6: "משפט, בריאות ו"שוליה" של החברה 
הישראלית- פטרנליזם, הפליה וגזענות במערכת 

הבריאות"
יו"ר: פרופ' נדב דוידוביץ, אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

פרופ' נדב דוידוביץ, אוניברסיטת בן גוריון בנגב 
"מה בין בריאות הציבור לפרשת ילדי תימן: הצורך בהתמודדות 
מערכת הבריאות עם הטראומה הקולקטיבית של פרשות עבר"

ד"ר ניהאיה דאוד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
"גזענות רפואית ממסדית כלפי האוכלוסייה הערבית בישראל"

ד"ר נילי קרקו אייל, המכללה למנהל
"הסתרת מידע אודות סיכונים בריאותיים כפטרנליזם עדתי- החלטת 

בית המשפט העליון בעניין ציפורה איבי"

עו"ד אפרת פודם, המכללה למנהל 
"נלכדו ברשת: רשתות חברתיות כחרב ולא מגן עבור אוכלוסיות

מוחלשות- פרשת הדפו פרוורה"

מושב 5: "מאינדיבידואליזם לקהילתיות? חלופות 
במשפט הפלילי ומקומה של הקהילה בתגובות 

לפשיעה"
יו"ר )במשותף(: ד"ר טלי גל, אוניברסיטת חיפה ו-ד"ר רותי לבנשטיין-

לזר, המכללה למנהל

מר עזי נבון, אוניברסיטת חיפה
"היבטים תרבותיים וקהילתיים בהליכי קבוצת דיון משפחתית עם 

נוער עובר חוק"

ד"ר דניאלה בייניש, מנהלת תוכניות משפט וקהילה, עמותת אשלים, 
ג'וינט ישראל והמרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גן

"יחסי יחיד-קהילה-מדינה בבית המשפט הקהילתי"

ד"ר טלי גל, אוניברסיטת חיפה
"סגירת תיק בהסדר: שיקום יחסי מדינה-אזרח או הרחבת רשת 

הפיקוח?"

ד"ר רותי לבנשטיין-לזר, ראש המרכז הקליני למשפט וחברה- "משנה" 
המכללה למנהל

"נפגעות ונפגעי מין וההליך האדוורסרי: שבירת המשולש"
 

 12:30 – 11:00
מושבים מקבילים ב

12:30 - 13:15                                                                                                                                                                                  ארוחת צהרים וישיבת הוועד המנהל

מושב צהריים מרכזי: רשתות של דת בישראל
בחסות המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן

המקומות הקדושים

הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים
הקרנת קטע מהסרט "קול באשה תפילה" בבימויה של פרופ' יעל קציר

פאנל בהנחיית פרופ' אריאל בנדור, אוניברסיטת בר אילן: פרופ' אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט   0   תהילה פרידמן, יושבת ראש תנועת נאמני תורה ועבודה, מנהלת תכניות במכון שחרית   0   עו"ד ריקי שפירא רוזנברג, הנהלת נשות הכותל

משפחה, קהילה ומשפט

דו שיח: כב' השופט ניל הנדל, בית המשפט העליון   0   פרופ' שחר ליפשיץ, ראש המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי, אוניברסיטת בר אילן

15:00 - 13:15

מושב :12  "משפט הרווחה מול רשתות תמיכה 
משפחתיות וקהילתיות"

יו"ר ומגיב: כבוד השופט פאול שטרק, בית משפט השלום בירושלים

עו"ד ורדית דמרי-מדר, מנהלת מקצועית של המרכז הקליני
באוניברסיטה העברית בירושלים

"מערכת אכיפת החיובים ורשתות תמיכה אישיות"

עו"ד גלעד סממה, ראש הסיוע המשפטי, "על הקשר שבין רשתות 
התמיכה לאפשרויות הסיוע המשפטי"

עו"ד יעל רימר-כהן, דוקטורנטית בתכנית עמיתי המחקר באוניברסיטה 
העברית בירושלים

"כיצד משפט הרווחה "מתמחר" רשתות תמיכה אישיות". אין
כותרות- נלקח מדברי ההסבר

מושב 11:  "רשתות, ציטוטים וקהילות במשפט"
יו"ר: פרופ' אורן פרז, דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' יהודית בר-אילן, אוניברסיטת בר אילן 
"פרסומים לפי מגדר בפקולטאות למשפטים בישראל" 

פרופ' אריה רייך, אוניברסיטת בר אילן 
"השפעת פסיקת בית הדין האירופאי לצדק על הפסיקה בישראל: ממצאים 

של מחקר אמפירי"

פרופ' אורן פרז, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, )עם פרופ' 
יהודית בר-אילן, ראובן כהן וניר שרייבר(

 The Network of Law Reviews: Citation Cartels, Scientific" 
  "Communities, and Journal Rankings

מושב 10: "ביוש בחסות החוק: שימוש ברשתות 
חברתיות כאמצעי אכיפה במשפט"

יור" ומגיב: כבוד השופט ד"ר גרשון גונטובניק, בית המשפט המחוזי תל-
אביב

 Research fellow, Colunbia Law School,  ,ד"ר תמר כץ פלד, עו"ד
N.Y., U.S.A והטכניון

"ביוש ברשתות חברתיות כאמצעי אכיפה משפטי: סרבנות הגט של 
עודד גז כמקרה בוחן"

עו"ד טל איטקין, בעלת משרד עו"ד המתמחה בדיני משפחה וירושה 
"השלכות רשת האינטרנט על משפט המשפחה"

ד"ר ענת פלג, אוניברסיטת בר אילן
"פוסט וטראומה: נפגעות עבירות-מין בפייסבוק"

מושב 9: "ממסד, אזרחים ורשתות חברתיות: המקרה 
של הפעילות האזרחית בפייסבוק למען רומן זדורוב"

יו"ר: פרופ' אזי לב-און, ראש המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה, 
בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת אריאל

ד"ר נרית גרוסמן, אוניברסיטת אריאל 
"ה"מושבעים החדשים" ברשתות החברתיות"

מר אלון עקרוני, ממובילי הפעילות הציבורית למען רומן זדורוב
"הפעילות בפייסבוק והשלכותיה על המשפט"

מר ארי פינס, במאי, תסריטאי ועיתונאי, מיוצרי הסרט "צל של אמת"
 "משפט זדורוב במדיה החברתית"

מר סער וילף, מייסד "רוטקליים" 
"מערכות להערכת הסתברויות בניתוח ראיות" 

17:15 – 15:45
 מושבים מקבילים ג

17:15 – 17:30                                                                                                                                                                                                               הפסקת קפה

מושב 16: "משפט זיכרון ופאניקה מוסרית"
יו"ר ומגיב: פרופ' אלון הראל, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר אורלי קמפף-שרף, האוניברסיטה העברית בירושלים,
 "זיכרון ועדויות )ילדים( במשפט- חבל הצלה או תליה?"

עו"ד ודים שוב, סגן וממלא מקום לסנגור המחוזי בירושלים,
האוניברסיטה העברית בירושלים

  "ציד המכשפות" בזירה המשפטית – סיילם בירושלים

ד"ר אורנה אליגון דר, מכללת ספיר והקריה האקדמית אונו
)קמפוס חיפה(

"תמונת המראה של פניקה ציבורית: הציבור כופר באשמה"

מושב 15: "חורים ברשת: הרכב התא המשפחתי ושאלת 
הביגמיה כאיום על הלכידות והקידמה החברתית בראי 

המשפט הישראלי"
יו"ר ומגיב: פרופ' ליאור ברשק, המרכז הבינתחומי הרצליה

מר עומר אלוני, חוקר בפורום למשפט בינ"ל באוניברסיטה העברית בירושלים, 
מלגאי של קרן מינרבה הבינ"ל 

"שאלת ריבוי-הנשים: התמודדותו של המשפט הישראלי המוקדם על 
דילמת הביגמיה בקרב קהילות ממוצא אזרחי"

עו״ד ראויה אבו רביעה, עמיתת פוסט דוקטורט בתכנית סופי דיוויס למגדר, חקר סכסוכים 
ושלום במכון ליחסים בינלאומיים ע"ש ליאונרד דיוויס באוניברסיטה העברית בירושלים

"לכודות בין מבנים לאומיים למבנים פטריארכליים: הייצוג של נשים 
מוסלמיות בשיח סביב האיסור הפלילי על ביגמיה בחקיקת חוק שיווי זכויות 

האישה- 1951"

פרופ' עמיחי רדזינר, אוניברסיטת בר אילן 
"הלכה, משפט, היסטוריה ותפיסה חברתית: על הרקע לתיקון סעיף היתר 

הנישואין הביגמיים לגברים יהודיים ב-1980"

מושב 14:  "רשתות והמשפט הפרטי" 
יו"ר ומגיב: כבוד השופט אמיר דהאן, בית משפט השלום בירושלים

ד"ר מיכל שור-עופרי, האוניברסיטה העברית בירושלים; ד"ר עופר מלכאי, 
האוניברסיטה העברית בירושלים

 "The Networked Nature of Institutions for Collective 
Action".

ד"ר מיכל לביא, האוניברסיטה העברית בירושלים
 Meeting the Challenges of Spreading False Rumors on" 

"Social Networks

מיכל שור-עופרי, האוניברסיטה העברית בירושלים
"Towards a Paradigm of Law and Complexity" 

מושב 13: "חופש הביטוי ברשתות החברתיות"
יו״ר: פרופ' מיכל טמיר, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

פרופ' אריאל בנדור, אוניברסיטת בר אילן; פרופ' מיכל טמיר, המרכז 
האקדמי שערי מדע ומשפט

 "מניעה מוקדמת בעידן הדיגיטלי"

ד"ר אסף הרדוף, המכללה האקדמית צפת, 
"חופש הביטוי וחופש הפיתוי: דגים עבריינים ברשת"

ד"ר דנה פוגץ', הקריה האקדמית אונו; מר רועי מאירוביץ
 "הפללת 'גרומינג' של ילדים ברשת האינטרנט- הגנת יתר או 

אמצעי מוצדק למניעת פגיעה?"

ד"ר חאלד גנאים, אוניברסיטת חיפה; עו"ד ליאת פרנקו, אוניברסיטת 
חיפה

 "בריונות ברשת: עבירה פלילית"

19:00 - 17:30
 מושבים מקבילים ד

  19:00 – 19:30                                                                                                                                                                                                    קוקטייל וארוחת ערב קלה

מושב ערב מרכזי: "נט הפשרה"
מברכים : פרופ' אורן פרז, דיקן הפקולטה למשפטים בר-אילן   0   פרופ' מיכל טמיר, נשיאת האגודה הישראלית למשפט וחברה 

 יו"ר ומגיבה: פרופ' מיכל אלברשטיין, חוקרת ראשית בפרוייקט JCR ישוב סכסוכים שיפוטי

משתתפים

כבוד נשיא בית המשפט העליון )בדימוס( השופט אשר גרוניס   0   כבוד שופטת בית-המשפט העליון דפנה ברק-ארז 

כבוד השופט בני שגיא, בית המשפט המחוזי, תל-אביב   0   פרופ' אלון קלמנט, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב   0   עו"ד גדעון פישר, משרד עורך דין גדעון פישר ושות'

21:00 - 19:30
מושב מליאה

      

הוועדה המארגנת: פרופ׳ מיכל טמיר, נשיאת האגודה למשפט וחברה; ד״ר שרון ידין, המרכז האקדמי פרס, ד״ר הילי מודריק אבן-חן, שערי מדע ומשפט; ד״ר שי שטרן, אוניברסיטת בר-אילן; ד״ר מנאל תותרי- ג'ובראן, אוניברסיטת בר-אילן

15:40 - 15:00


