
ועדת ההיגוי וארגון הכנס: פרופ' ירון הראל (יו"ר), פרופ' אדם פרזיגר, ד"ר דוד אשכנזי, ד"ר יובל חרובי  

הפקולטה למשפטים 

כנס לכבוד השופטת עדנה ארבל
עם פרישתה מכס השיפוט
יום חמישי, ג' בטבת תשע"ה - 25 בדצמבר 2014

בנין פלדמן 301, אולם הקונגרסים, קומה ב'

מרכזי הכנס: ד"ר הדר דנציג-רוזנברג, פרופ' שחר ליפשיץ

events.law@mail.biu.ac.il :נא לאשר השתתפות

התכנסות  14:00  

ברכות ודברי פתיחה  14:45-14:15 
פרופ' מרים פאוסט, רקטור, אוניברסיטת   

בר-אילן   
פרופ' שחר ליפשיץ, דיקן הפקולטה למשפטים,   

אוניברסיטת בר-אילן   
פרופ' אהרן ברק, נשיא בית המשפט העליון   

(בדימוס), המרכז הבינתחומי הרצליה   
עדנה ארבל – שופטת עם נשמה יתירה   

מושב ראשון: הגנה על זכויות הפרט במשפט  16:15-14:45 
יו"ר: השופט חנן מלצר, בית המשפט העליון   

פרופ' ברק מדינה, האוניברסיטה העברית   
בירושלים    

האם ניתן להצדיק פגיעה בזכויות אדם לשם   
הרתעה? בעקבות פסקי-הדין בעניין כליאתם   

של מבקשי המקלט   

פרופ' שחר ליפשיץ, אוניברסיטת בר-אילן   
אקטיביזם שיפוטי, ודאות והגנה על החלש:   

המקרה של השיתוף הזוגי בנכסים החיצוניים   

פרופ' ידידיה שטרן, אוניברסיטת בר-אילן והמכון   
הישראלי לדמוקרטיה   

החרדים ובג"ץ: דרך קצרה שהיא ארוכה או דרך   
ארוכה שהיא קצרה?   

אילה פרוקצ'יה, שופטת בית המשפט העליון   
(בדימוס)   

קשר הדם וזיקת ההשתייכות בהליכי אימוץ   
בפסיקתה של השופטת ארבל   

הפסקה  16:30-16:15 

מושב שני: סוגיות במשפט הפלילי  18:15-16:30 
יו"ר: השופט אליקים רובינשטיין, בית המשפט   

העליון   

פרופ' מרים גור-אריה, האוניברסיטה העברית   
בירושלים   

הגנה עצמית, טעות בעובדה ומה שביניהן -   
בעקבות פסק-הדין בעניין אלטגאוז   

ד"ר הדר דנציג-רוזנברג, אוניברסיטת בר-אילן   
על תבונה ורגישות: נפגעי עבירה והזכות להליך   '

הוגן   

פרופ' יורם שחר, המרכז הבינתחומי הרצליה    
'ספקות מודחקים': בעקבות פלוני   

סביונה רוטלוי, סגנית נשיא בית המשפט   
המחוזי בתל-אביב (בדימוס)   

זיכרונות מודחקים: בעקבות פלונית   

פרופ' טליה פישר, אוניברסיטת תל-אביב   
הודאת החוץ: הרהורים בעקבות פסק-הדין   

בעניין מילשטיין    

הפסקה  18:45-18:15 

מושב שלישי: אתגרים לשלטון החוק   19:45-18:45 
יו"ר: השופטת נאוה בן-אור, בית המשפט   

המחוזי בירושלים   

פרופ' מרדכי קרמניצר, המכון הישראלי לדמוקרטיה   
והאוניברסיטה העברית בירושלים    

וד"ר עמיר פוקס, המכון הישראלי לדמוקרטיה   
ממאבק בשחיתות הציבורית להגנה על זכויות   

האדם   

עו"ד שי ניצן, פרקליט המדינה   
אתגרי המאבק בשחיתות הציבורית   

ד"ר יואב ספיר, הסנגור הציבורי הארצי   
זכויות חשודים ונאשמים כהגנה על שלטון החוק   

נעילה  20:30-19:45 

השופט אשר גרוניס, נשיא בית המשפט העליון   
דברי ברכה    

דורית ביניש, נשיאת בית המשפט העליון (בדימוס)   
דברים לכבודה של השופטת ארבל   

עדנה ארבל, שופטת בית המשפט העליון (בדימוס)   
דברי סיום   

ארוחת ערב קלה  20:30  


