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ברכת נשיא האוניברסיטה, פרופ' אריה צבן

לרגל 50 שנים לייסודה של הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-

אילן, ברצוני לברך את כל השותפים והמשתתפים בפעילותה. מצוינותה 

של הפקולטה ניכרת באיכות הסטודנטים והסטודנטיות הלומדים בה, 

בבוגרים ובבוגרות, שמשתלבים בכל האפיקים המקצועיים, הציבוריים והפרטיים, וכמובן, 

בסגל הפקולטה, שהישגיו המחקריים יוצאי דופן. אנו גאים בעשייה הרב-גונית המאפיינת את 

הפקולטה, בסדנאות ובכינוסים בין-לאומיים, בקורסים ובתוכניות הלימודים, בתנובות המחקר 

ובעשייה המשפטית החברתית. בכל תחומי עיסוקה של הפקולטה, שני יסודות עוברים כחוט 

השני: האחד, מחויבותה העמוקה של הפקולטה לקידום המשפט והחברה בישראל, תוך 

עידוד מחקר העוסק בביקורת המשפט הישראלי ופעולה פרו-אקטיבית של מערך הקליניקות 

המשפטיות, והאחר – חדשנות, הבאה לידי ביטוי  בקידום מחקרים חלוציים, ובפיתוח תכניות 

לימוד מקוריות. אני מאחל לפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן עוד שנים רבות של 

פריחה ושל תנובות מהותיות, שישפיעו על החברה הישראלית ויתרמו לעיצובה ולחוסנה.

ברכת רקטור האוניברסיטה, פרופ' מרים פאוסט

כרקטור האוניברסיטה, יש לי את הכבוד והעונג ללוות את הפקולטה 

למשפטים בחמש השנים האחרונות. הכבוד- בזכות המצוינות במחקר, 

בהוראה ובעשייה חברתית וציבורית המאפיינת את חברי הסגל. העונג 

- בזכות האווירה האינטלקטואלית,  היזמית, התוססת והקולגיאלית 

בפקולטה. תחום מצוינות מובהק של הפקולטה למשפטים יקר ללבי במיוחד - הדגש על 

קידום המחקר והלימוד הבינתחומי. תפיסה בינתחומית דורשת נכונות להיפתח לפרספקטיבות 

רבות ושונות לגבי המציאות כדי ״לצאת מהקופסא״ ולאפשר פיתוח של  תובנות חדשות. 

תפיסה זו באה לידי ביטוי בפקולטה שורה של מיזמים מחקריים, ביניהם המעבדה החדשה 

שתעסוק במימשק שבין משפט וטכנולוגיות נתוני עתק, במרכזים כמו מרכז רקמן, והמרכז 

למשפט יהודי- דמוקרטי וכן בפיתוח תוכניות לימודים המאפשרות מגוון שילובים בינתחומיים 

במסגרת התואר הראשון והשני. יוזמות אלו מצטרפות לכלל העשייה בפקולטה ומבטיחות 

את המשך התפתחותה והצלחתה גם בשנים הבאות.

דבר דיקן הפקולטה, פרופ׳ אורן פרז

בשנת תש"פ תציין הפקולטה יובל להיווסדה. אנו מביטים בגאווה על 

50 שנות פעילות הפקולטה, המאופיינות במצוינות אקדמית, בחדשנות, 

ובעשייה למען החברה. הפקולטה נמצאת היום בתנופה שבאה לידי 

ביטוי בכל תחומי העשיה. חברי הסגל בפקולטה ניצבים בחזית המחקר בארץ ובעולם. 

מאמריהם וספריהם מתפרסמים בכתבי העת והוצאות לאור המובילים בעולם. בשנים 

האחרונות חברי הסגל אף זכו בשורה של פרסים יוקרתיים כגון פרס ברונו, פרס גורני 

ופרס חשין. הסטודנטים שלנו מדורגים בקביעות במקומות הראשונים במבחני ההסמכה 

של לשכת עורכי הדין. בוגרי הפקולטה מכהנים במשרות הבכירות ביותר בשוק הפרטי 

ובשירות הציבורי.

בשנתיים האחרונות הפקולטה חידשה את תוכנית הלימודים מתוך חשיבה על האתגרים 

העומדים בפני דור העתיד של המשפטנים, שיתמודד עם סביבה כלכלית וטכנולוגית משתנה 

בעולם גלובלי. ראשית, הוספנו קורסים באנגלית והרחבנו את אפשרויות הסטודנטים 

ללמוד סמסטר בחו"ל במסגרת שלל תוכניות חילופין שהפקולטה יזמה. שנית, מתוך 

ההבנה שטכנולוגיות חדשות מתחום מדע הנתונים עתידות להשפיע על עולם עריכת 

הדין, פיתחנו קורס ייחודי שעוסק בממשק שבין טכנולוגיות מדע הנתונים ומשפט. פתחנו 

גם מסלול משולב שמאפשר לסטודנטים ללמוד במקביל לתואר במשפטים ולתואר שני 

במדעי המידע. כמו כן השקנו תוכנית חדשה בלימודי משפט המיועדת לבוגרי מדעי המחשב. 

לבסוף כחלק מהראייה שעלינו להכין את תלמידי הפקולטה לשוק עבודה מורכב הרחבנו 

את היצע הסדנאות הפרקטיות שניתנות במשותף עם עורכי דין ממשרדים מובילים ובכלל 

זאת סדנאות במשפט וטכנולוגיה, מיזוגים ורכישות, דיני יזמות וניהול משברים. הרחבנו גם 

את מספר התוכניות המשותפות עם מחלקות אחרות: תואר )ראשון( במשפטים וכלכלה, 

משפטים ועבודה סוציאלית ותואר ראשון במשפטים עם תואר שני במגוון תחומים כגון 

פילוסופיה, מדע המדינה, מנהל עסקים, קרימינולוגיה, רגולציה ומדיניות סביבתית ועוד. 

הפקולטה פיתחה בשנים האחרונות את תחום המחקר תוך מתן דגש על מחקר בין-תחומי. 

בשנה הקרובה הפקולטה תשיק את ה-BIULawData Lab שאמורה לאגד את כל המחקר 

הבין-תחומי בפקולטה העושה שימוש בכלים של מדע הנתונים. בנוסף לכך הפקולטה השיקה
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תוכנית M.A. ברגולציה ומדיניות סביבתית )במשותף עם המחלקה לגאוגרפיה וסביבה(, 

היחידה בתחומה בישראל, המבטאת אף היא את חשיבות המחקר הבין-תחומי. הפקולטה 

השקיעה רבות בשנים האחרונות בפיתוח  קשרים ענפים עם אוניברסיטאות בעולם. קשרים 

אלה באים לידי ביטוי גם בשורת הכנסים הבינלאומיים שייערכו בשנה הקרובה במסגרת 

אירועי שנת ה-50 לפקולטה, בהם ישתתפו מרצים וחוקרים מהמובילים בתחומם בעולם.

הפקולטה רואה חשיבות רבה בקשר עם קהילת המשפט בישראל, הן במגזר הפרטי והן 

במגזר הציבורי. תוכנית העמיתים של הפקולטה כוללת את מרבית המשרדים המובילים 

בישראל ובהם: אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', גורניצקי ושות', הרצוג פוקס נאמן, יגאל 

ארנון ושות', מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', מ.פירון ושות', פישר בכר חן וול אוריון 

ושות', ש. הורוביץ ושות', שבלת ושות' ,ש. פרידמן ושות', ותדמור לוי ושות'. בנוסף, הפקולטה 

מובילה שורה של מיזמים עם המגזר הציבורי ובהם "פורום אקדמיה-עליון", סדנה משותפת 

עם פרקליטות המדינה בנושא "ריבוי גוונים של אכיפה מדינתית" ו"פורום אקדמיה-משרד 

המשפטים".

לבסוף, אחת מאבני היסוד של הפקולטה למשפטים בבר אילן הוא מחויבות עמוקה לחברה 

ולמשפט הישראליים. הפקולטה מחויבת לרעיון של יצירת גשר בין חלקיה השונים של 

החברה הישראלית, וחתירה ליצירת קהילה פלורליסטית המכבדת את השוני ומעודדת 

שיח ושיתוף פעולה בין אנשים מרבדים שונים בחברה הישראלית.  

במסגרת זו הפקולטה השיקה בשנת תש"ף שני פרויקטים שמבקשים לעודד סטודנטים 

ערבים וסטודנטים חרדים ללמוד בפקולטה. ביטוי אחר למחויבות הוא מערך הקליניקות 

של הפקולטה אשר נותן מענה הן למצוקות הפרט והן לנושאים חברתיים עקרוניים בשלל 

נושאים, דוגמת סביבה, קשישים וניצולי שואה, זכויות של אנשים עם מוגבלויות, גישור 

ומשפט עברי. במסגרת הפקולטה פועלים מספר מרכזים העוסקים בדילמות הנוגעות 

לממשק שבין המשפט והחברה בישראל. ביניהם:  המרכז לקידום מעמד האישה על 

שם רות ועמנואל רקמן שנוסד בשנת 2001 במטרה לקדם את מעמד האשה בתחום 

דיני המשפחה ולשים קץ לאפליה המגדרית ולאי-השוויון בחברה הישראלית והמרכז 

למשפט יהודי ודמוקרטי אשר שם לו למטרה לשמש בית אינטלקטואלי לאותו שדה של 

עמדות, אמונות ומאוויים שהמשותף להם הוא התפיסה של "יהודית ודמוקרטית" כשילוב

אפשרי ומבטיח. שני המרכזים משלבים פעילות מחקרית עם פעילות מעשית מגוונת. 

לבסוף המרכז לתקשורת ומשפט אשר עורך מדי שנה שורה של אירועים המשלבים בין 

עולם המשפט ועולם התקשורת. 

אני שמח להביא בפניכם את  רשימת הכנסים והאירועים המתוכננים בשנת ה-50 

של הפקולטה. האירועים מגוונים, נוגעים בתחומי דעת שונים של עולם המשפט, 

והחוקרים  המומחים  מיטב  בהם  וישתתפו 

בתחומם מישראל ומהעולם. אנא ראו בכך הזמנה 

לראותכם  נשמח  ואני  הפקולטה  סגל  אישית. 

בפעילויות אלה ואחרות. תוכלו כמובן להתעדכן 

על אודות אירועים נוספים שלנו באתר הפקולטה

    /https://law.biu.ac.il

     

בברכה,      

אורן פרז     

דיקן הפקולטה למשפטים   



67

ריבוי גוונים של אכיפה מדינתית  

סדנת לימוד ומחקר, פרי שיתוף-פעולה בין הפקולטה למשפטים ופרקליטות המדינה. 

מטרת הסדנה לחקור את ביטוייה השונים של האכיפה המדינתית, לדון בשיקולים הכרוכים 

בבחירת מנגנוני האכיפה ובהפעלתם ולזהות את האתגרים הגלומים בהם, בעידן שבו 

לרשות המדינה עומד ארגז כלים עשיר להכוונת התנהגות. הסדנה תבחן את המשמעות 

של הרחבת מנעד האכיפה למערכת היחסים ולמבנה שיקול הדעת של הגורמים השונים 

במערכת האכיפה. 

5.11.2019 בין השעות 16:00-14:00 
האגף למשפט ומקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין )306( חדר 200

משפט וטיפול במרחבים שונים – הכנס השנתי של הקליניקה לזכויות אנשים 
עם מוגבלויות לזכרו של פרופ' יעקב נאמן

הכנס יעסוק בחיבור שבין משפט וטיפול בהקשרים ובזירות שונות, כגון בתי המשפט הקהילתיים, 

הסניגוריה הציבורית, האגף לסיוע משפטי, נפגעי עבירה והיבטים מיוחדים של משפט וטיפול 

בהקשר של אנשים עם מוגבלויות. הכנס יעסוק בחשיבות ההכרה בהיבטים הטיפוליים של 

המשפט ובגבולות שבין הדיסציפלינות.

18.11.2019 בין השעות 20:00-16:00 
בניין הפקולטה למשפטים )305( אולם כס המשפט 11

ועידת משפט וסביבה

כנס בשיתוף הפקולטה למשפטים והתוכנית לרגולציה ומדיניות סביבתית, ארגון 
אדם טבע ודין והמשרד להגנת הסביבה. 

הכנס יעסוק בהיבטים שונים של משפט וסביבה וישתתפו בו חוקרים, עורכי דין מהמגזר הפרטי 

והציבורי, נציגי המשרד להגנת הסביבה וגופי ממשל שונים, ראשי ערים ועוד. השנה ידגיש 

הכנס, בין היתר, את תפקידו המיוחד של בית המשפט העליון בפיתוח המשפט הסביבתי, את 

המתח שבין השלטון המרכזי לשלטון המקומי בסוגיות סביבתיות ונושאים הנוגעים לרגולציה 

ולחדשנות )למשל כלכלת מימן(.

20.11.2019 בין השעות 15:00-08:00  
מרכז פרס לשלום וחדשנות, תל אביב יפו  

הכנס השנתי השני של הקונגרס הישראלי: מסכימים על עתיד ישראלי

בהובלת המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי

הקונגרס הישראלי הוא מיזם חברתי שמטרתו לשנות את השיח הציבורי בישראל ולהפחית 

את המתחים בחברה הישראלית וזאת באמצעות עיגון שיטות של גישור ובניית הסכמות 

כדרך לפתרון קונפליקטים חברתיים. הקונגרס, המופעל על-ידי המרכז למשפט יהודי 

ודמוקרטי, נוסד על-ידי אקדמאים ואנשי עסקים ישראלים והפך בשנה האחרונה לשותפות 

בין אוניברסיטת בר-אילן לקרן מנומדין. הקונגרס הישראלי מציע גישות אקדמיות חדשניות 

ומתודולוגיות עסקיות פרקטיות של יישוב סכסוכים כאמצעים למיתון המתחים החברתיים 

בישראל. נוסף על הפעילויות המתמשכות בבניית הסכמות מתקיים אירוע ציבורי שנתי, שבו 

מוצגות הפעילויות והמתודולוגיה של הקונגרס מהשנה החולפת בפני הציבור הישראלי, 

ההנהגה הפוליטית והתקשורת.

באירוע השנתי תוצג פעילותה של מועצת ההסכמות הראשונה בנושא יהדות במרחב 

הציבורי ויושקו מועצות ההסכמה שיופעלו בשנה הקרובה בנושאים: יחסי יהודים וערבים 

בישראל ויהדות במרחב המקומי. כמו כן, יוצג מדד הלכידות הישראלי לשנת 2019.

*  האירוע למוזמנים בלבד

26.11.2019  בין השעות 22:00-19:00 במרכז מורשת בגין בירושלים
27.11.2019  בין השעות 17:00-09:00 במרכז יצחק רבין 

רפורמה בדיני ניהול בתים משותפים בישראל

מפגש במסגרת פורום משרד המשפטים-אקדמיה, שהוקם ביוזמת הפקולטה למשפטים 

פרקליטים/ות  בהשתתפות  עיתיים  מפגשים  מקיים  הפורום  בר-אילן.  באוניברסיטת 

לדיונים במתכונת  וחוקרים/ות מפקולטות למשפטים  ומשפטנים/ות ממשרד המשפטים 

שולחן עגול על מחקרים, ניירות עמדה ונושאי עניין משותפים. הפורום מתארח לסירוגין 

נייר עבודה,  וכולל הצגה של מחקר או  במשרד המשפטים ובאחד המוסדות האקדמיים 

תגובה של דובר/ת מהמוסד השני ודיון קבוצתי.  

1.12.2019 בין השעות 19:00-17:30
האגף למשפט ומקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס, בנין )306( חדר 200
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Workshop on Cost-Benefit Analysis and Regulatory Impact Analysis: 
Government Practice and Implementation Issues

(A joint event with the program on Environmental Regulation and Policy)

With John D. Graham, Cary Coglianese, Shi-Ling Hsu & Oren Perez
This is a two-days workshop exploring some of the practical issues surrounding 

the use of cost-benefit analysis )"CBA"( and regulatory impact analysis )"RIA"( 

in regulatory decision-making, focusing on the environmental domain. The 

workshop will explore the practical issues with conducting RIA and CBA for 

government analysis: technical issues derived from the economic framework of 

CBA, philosophical issues, and legal and administrative issues, with applications 

and examples from existing US and Israeli law. It will conclude with a round 

table with officials from the Ministry of Environment.
9-10.12.2019 בין השעות 18:00-09:00 

שולחן עגול עם המשרד להגנת הסביבה יתקיים ביום שלישי, 10.12.2019 בשעה 14:00
האגף למשפט ומקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין )306( חדר 200

המאבק על הקול! מאה שנות אקטיביזם למען שוויון נשים בישראל

בהובלת המרכז לקידום מעמד האשה ע״ש רות ועמנואל רקמן

שנת 2019 היא שנת המאה להיווסדה של "התאחדות נשים עבריות למען שיווי זכויות 

בארץ-ישראל", התנועה הסופרז'יסטית ביישוב היהודי טרם הקמת המדינה. סיפורן של 

הסופרז'יסטיות הארצישראליות לא זכה למקום הראוי לו בנרטיב הציוני, ואין הוא מהווה חלק 

בתודעה הקולקטיבית של ימי הקמת המדינה. על רקע זה חבר מרכז רקמן יחד עם התוכנית 

ללימודי מגדר והמחלקה ללימודי א"י באוניברסיטת בר-אילן, בשיתוף מכון שוקן בירושלים, 

בכדי לקיים כנס לציון מאה שנים לסופרז'יסטיות הארצישראליות. הכנס מהווה ציון דרך ממנו 

ניתן יהיה להתבונן בפרספקטיבה רחבה על מקומן ומעמדן של נשים בישראל, מנקודת מבט 

היסטורית, דתית, פוליטית וכמובן משפטית. מושב הסיום החגיגי של הכנס יוקדש למפגש 

ייחודי בין נשיאות ביהמ"ש העליון בדימוס מרים נאור ודורית בייניש ונגידת בנק ישראל לשעבר 

דר׳ קרנית פלוג, לשיח על מהלכים מדאיגים מהעת האחרונה, המאיימים על אותם ההישגים 

שהנחילו הסופרז'יסטיות הראשונות.

11.12.2019 בין השעות 15:00-09:45 בניין פלדמן )301(, אולם 202
      בין השעות 19:30-15:00 בניין ננוטכנולוגיה )206( אולם ננו )50(

20 שנה להפגנות הנכים: עבר, הווה ועתיד של מחאה חברתית

בהובלת הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות לזכרו של פרופ' יעקב נאמן בשיתוף 
המרכז ללימודי מוגבלות באוניברסיטה העברית והמרכז ללימודי מוגבלות באוניברסיטת 

חיפה

בשנים 1999 ו-2001 התקיימו שני אירועים מתמשכים אשר זכו לשם "הפגנות הנכים" 

ובמידה רבה יצרו מהפך בכל הקשור לקצבאות הנכות ולהתייחסות הציבורית אל מעמדם 

הראשונה  הנכים  להפגנת  שנים   20 לציון  שיתקיים  בכנס  מוגבלויות.  עם  אנשים  של 

יתכנסו מובילי המחאה בעבר יחד עם מובילי "הפגנות הנכים" בהווה וידונו בהשלכות של 

ההפגנות אז והיום, באופיים של המאבקים הקשורים לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, 

במרוויחים ובמפסידים מהם.

16.12.2019 בין השעות 20:00-16:00 

האגף למשפט ומקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין )306( חדר 200
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המשפט בעידן ה-Legal Tech ומדע הנתונים – כנס לרגל השקת המעבדה 
BIU LawData Lab

אירוע הפתיחה של כנס בינלאומי שיערך בתאריכים 18-19.12.2019

הכנס פונה לקהילה הישראלית העוסקת בפרקטיקה של הממשקים שבין המשפט לבין 

 ,AI במובן הרחב כולל אלגוריתמיקה, לימוד מכונה, יישומי )Data Science( מדע הנתונים

ניתוח רשתות ונושאים נוספים. 

בתחום  טכנולוגיים  מוצרים  שמפתחות  חברות  ישתתפו  הכנס  של  הפתיחה  באירועי 

המשפט )legal tech(, עורכי דין המתמחים בתחום הטכנולוגיה מהמגזר הציבורי ומהמגזר 

הפרטי. הדוברים יציגו את עשייתם בתחום, כמו גם תובנות על האתגרים שמציב הממשק 

בין מדע הנתונים ותחום המשפט. לכנס מוזמנים עורכי דין, גורמי ממשל, אנשים מתעשיית 

ה-legal tech, חוקרים מהאקדמיה וסטודנטים. 

17.12.19 בין השעות 20:00-16:00 
האגף למשפט ומקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין )306( חדר 200

Law and Data Science in the Digital Age: Challenges and 
Opportunities

Launching the BIU LawData Lab

International academic conference which will deal with the relationships 

between law and data science )broadly defined, including machine learning, 

algorithmic analysis, AI applications, network analysis etc(.  The conference 

will address two overarching themes The use of data science tools in 

the study )and practice( of law; and The role of law in regulating uses 

of AI/big data/data analytics. The conference forms part of the launch 

of the BIU LawData Lab )BIU Innovation Lab for Law, Data-Science and 

Data Governance(. The conference will bring together leading experts in 

the fields of law and technology and law and data science from the US, 

Europe, Asia, and Israel.

18-19.12.2019 בין השעות 19:00-08:30  
האגף למשפט ומקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין )306( חדר 200

גבולות המשפט: בין המשפטי ללא-משפטי, בין משפט קשה )hard law( למשפט 
רך )soft law( - הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה

גבולות המשפט משתנים, מתרחבים ומתפתחים בעשורים האחרונים. אל תוך המשפט 

נכנסים תחומי חשיבה ועשייה שונים, הכוללים היבטים מעולמות התוכן של מדעי החברה 

והרוח, מעולם הטיפול, מחקר, יישוב וניהול סכסוכים ועוד. היכרות עם תחומים אלו ודיון 

שיטתי בשילובם במשפט חשובים הן לצורך קידומו של המשפט והתפתחותו והן לצורך 

ניסוח מחדש של גבולותיו. הכנס יעסוק בגבולותיו של המשפט – בין המשפטי ללא משפטי; 

במהותו של המשפט הרך וביחסו אל המשפט הקשה; באתגרי המשפט הרך במאה ה-21; 

ביעילותו, יתרונותיו וחסרונותיו ובנושאים נוספים.

29.12.2019  בין השעות  19:00-08:30 

האגף למשפט ומקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין )306( חדר 200 

בניין משפטים )305( חדר 132, בניין )301( אולם וייספלד )מושבים מקבילים(
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דיני בחירות 

בחירות בהשתתפות  בנושא  כנס  ייערך   2019 הבחירות של שנת  בעקבות מערכות 

כב' השופט חנן מלצר, המשנה לנשיאת ביהמ"ש העליון ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית 

ומוזמנים נוספים. הכנס ידון בתעמולת בחירות בעידן הדיגיטלי, תוך התייחסות להצבת 

מצלמות בקלפי.

1.1.2020 בין השעות 20:00-14:30

האגף למשפט ומקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין )306( חדר 200

מימון המונים בהליכים משפטיים

תביעות רבות אינן מוגשות בשל העדר מימון להוצאות משפט. תביעות רבות עוד יותר 

מוגשות באופן חסר בשל קושי תזרימי של תובעים, שרובו נובע מהפגיעה שספגו ועליה 

במימון מחקר משפטי  מומחה,  בחוות-דעת  "חוסכים"  תובעים  כך,  פיצוי.  הם מבקשים 

ועובדתי ובהוצאות נלוות נוספות, באופן שפוגע בסיכויי הצלחת התביעה וסכום הפיצוי 

היחסי של  כוחם  על  מורגשת ההשפעה  הזכייה  תוחלת  על  שיקבלו. מעבר להשפעה 

תובעים אלו במו"מ לקראת פשרה, בסכומים בהם הם מסתפקים ובכוח ההרתעה שלהם 

כלפי מי שעלול לפגוע בזכויותיהם. לתוך חלל זה נכנסים מיזמים שונים, חלקם מסחריים 

וחלקם לתועלת הציבור, שמבטיחים לממן הוצאות תביעה ולקחת על עצמם את הסיכון 

במקרה שלא תצליח. 

ובעל  פורה  לתחום  הפך   )3rd party litigation funding( משפטיות  הוצאות  מימון 

השפעה משמעותית, יחד עם ההקלה לתובעים )ועורכי דינם(. הכנס יפגיש אקדמאים, 

של  ואתיות  כלכליות  משפטיות,  בהשפעות  מעמיק  לדיון  בתחום  ופעילים  רגולטורים 

מעורבות צדדים שלישיים בליטיגציה האזרחית.  

21.1.2020 בין השעות 19:00-14:00 

האגף למשפט ומקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין )306( חדר 200

הכנס השבעה עשר לענייני נשים, משפחה ומשפט בישראל

בהובלת המרכז לקידום מעמד האשה ע״ש רות ועמנואל רקמן

כמדי שנה מקיים מרכז רקמן את הכנס המוביל עבור העוסקים והעוסקות בדיני משפחה. 

בכנס משתתפים עורכי דין, שופטי משפחה, דיינים ואנשי אקדמיה.

בכל שנה נבחרת לדיון סוגייה משפטית אקטואלית בתחום דיני המשפחה בה עוסקים 

המושבים השונים בכנס.

21.1.20 בין השעות 20.00-15.30
)בניין 403( באודיטוריום ע"ש מינץ

ריבוי גוונים של אכיפה מדינתית

סדנת לימוד ומחקר, פרי שיתוף פעולה בין הפקולטה למשפטים באוניברסיטת 

בר-אילן ופרקליטות המדינה. 

מטרת הסדנה לחקור את ביטוייה השונים של האכיפה המדינתית, לדון בשיקולים הכרוכים 

בבחירת מנגנוני האכיפה ובהפעלתם ולזהות את האתגרים הגלומים בהם, בעידן שבו 

לרשות המדינה עומד ארגז כלים עשיר להכוונת התנהגות. הסדנה תבחן את המשמעות 

של הרחבת מנעד האכיפה למערכת היחסים ולמבנה שיקול הדעת של הגורמים השונים 

במערכת האכיפה.

27.2.2020 בין השעות 16:00-14:00
האגף למשפט ומקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין )306( חדר 200 

מפגש עם נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות

למשפטים  הפקולטה  את  תכבד  חיות  אסתר  השופטת  העליון  המשפט  בית  נשיאת 

יכלול הרצאה של הנשיאה ושאלות ותשובות  בביקור מיוחד לרגל שנת ה-50. האירוע 

עם סטודנטים.

21.1.2020 בין השעות 17:00-16:00

בניין ננוטכנולוגיה )206( אולם ננו 50 
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מפגש עם מנכ"ל בנק לאומי, עו"ד חנן פרידמן

עו"ד פרידמן, בוגר הפקולטה, מכהן באחד התפקידים החשובים במשק. עו״ד פרידמן יבקר 
בפקולטה כחלק מאירועי שנת ה-50 להצאה ולשיח ציבורי.

23.4.2020 בין השעות 09:00-10:30

מיקום האירוע יפורסם בהמשך

כנס הפוסטרים השנתי של הפקולטה למשפטים )במסגרת אירועי חבר 
הנאמנים(

הפקולטה היא בית לפעילויות רבות, אקדמיות, חברתיות, ולימודיות. כנס הפוסטרים נועד 

להצגה של המגוון העצום של פרויקטים מכל הסוגים בהם נתברכנו.  מחקרים פורצי-דרך, 

קליניקות, מעורבות חברתית, מיזמים התנדבותיים ופרויקטים סטודנטיאליים. תלמידי 

התוכנית לטיפוח המצוינות מרכזים ומסייעים להכנת הפוסטרים, שיודפסו ויוצגו ברחבי 

הפקולטה בשבוע סיכום הפעילות השנתית. עוד יתקיים יום שיא בו מציגי פוסטרים נבחרים 

יעבירו הרצאות בסגנון TED על הפרויקט אותו הובילו. לרגל שנת ה-50 של הפקולטה 

הכנס יכלול גם פוסטרים שיתארו אירועים מההיסטוריה של הפקולטה.

19.5.2020 בין השעות 19:00-17:00 
בניין משפטים )305( קומת כניסה

משפחות בתהליכי שינוי – סדנה בינלאומית במסגרת פעילות קבוצת 
מחקר בינתחומית

בהובלת המרכז לקידום מעמד האשה ע״ש רות ועמנואל רקמן

תהליכים חברתיים-כלכליים רחבי היקף המתרחשים בעשורים האחרונים בחברות רבות, 

כולל בחברה הישראלית, כגון תהליכי גלובליזציה, אי-יציבות תעסוקתית, שימוש בטכנולוגיות 

פריון ועלייה בתוחלת החיים, יוצרים עבור משפחות ויחידים הזדמנויות, אתגרים וסיכונים 

חדשים. תהליכים אלה מצריכים מעַנים גם ממערכת המשפט. לאורך השנה תתקיים 

קבוצת מחקר בינתחומית אשר תעסוק בבחינת האופנים בהם תהליכים חברתיים שונים 

מעצבים מהלכי חיים ריבודיים בקרב נשים, גברים וילדים. הקבוצה תדון בהיבטים שונים של 

חיי משפחות לאורך מסלולי החיים כגון נישואין, ילודה, גירושין, זוגיוּת, אלמנוּת, משא ומתן 

בין זוגי וחלוקת עבודה, תוך בחינתם בקרב אנשים מקבוצות חברתיות מגוונות מעמדית. 

במסגרת פעולת קבוצת המחקר תתקיים גם סדנה בינלאומית, בהשתתפות חוקרים מחו"ל. 

4-5.5.2020 האגף למשפט ומקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין )306( חדר 200 
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פמיניזם בדתות האברהמיות - דילמות של מגדר ומשפט מפרספקטיבה רב תרבותית 
- כנס בינלאומי של התוכנית למשפט עברי ע"ש רומי )QC( ואסתר תייגר

בהובלת המרכז לקידום מעמד האשה ע״ש רות ועמנואל רקמן

במאה האחרונה ניכרת צמיחתו של הפמיניזם הדתי בדתות המרכזיות. לתנועות הפמיניסטיות 

הללו הייתה השפעה ניכרת על הדתות, והן הובילו לשינוי מעמדן של הנשים. כל אחת 

מהתנועות הפמיניסטיות בדתות השונות מתעמתת עם המסורת הפטריארכלית שלה, אך 

הן נתקלות באתגרים רבים דומים ונוקטות באסטרטגיות פעולה דומות של שינוי מבפנים, 

ובכך מטילות ספק באימרה של אודרי לורד כי כלי האדון לעולם לא יפרקו את ביתו של 

האדון. כנס בינלאומי זה יפגיש בין החוקרים והחוקרות ומנהיגות התנועות הפמיניסטיות 

הדתיות השונות. הכנס יקיים דיון מעמיק ומשמעותי באתגרים, במטרות ובאסטרטגיות 

הפעולה המשותפות במטרה לאגד את כל המאמרים שיוצגו בכנס בגיליון אקדמי של אחד 

מהז'ורנלים המובילים בתחום.

הכנס ילווה בתערוכה של אומנות פלסטית )אוצרת: נורית יעקבס-ינון(

3-4.6.2020 המושבים הפתוחים יפורסמו במועד מאוחר יותר
בניין ע״ש פלדמן )301( אולם הקונגרסים )202(

Religion in the army, Religion and the Army

בחסות התוכנית למשפט עברי ע״ש רומי )QC( ואסתר תייגר 

הכנס השנתי של כתב העת JLRS בחסות הפקולטה למשפטים בבר-אילן והמרכז לדת 

ומדינה בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בריגהם יאנג, ארה"ב. בכנס יידונו שאלות 

הקשורות למקומה של הדת בצבא ולהשפעתה של הדת על דיני המלחמה.

הכנס ידון בשאלות של דת וצבא ובהן, מה עמדת הדת בשאלה איך להתקדם להשגת 

היעד? האם חלו שינויים בתפיסה הדתית על ציר הזמן?  האם לדתות יש 'מוסר מלחמה'? 

והאם מוסר המלחמה הדתי השפיע על עיצוב דיני המלחמה המודרניים?

הכנס יעסוק גם בסוגיות של דת בצבא ובהן, האם הצבא צריך לספק לחיילים שירותי 

בין  האזרחית?  למערכת  הצבאית  המערכת  בין  זה  לעניין  להבחין  מקום  יש  האם  דת? 

התאמות  לבצע  צריך  הצבא  האם  אלקטיבי?  גיוס  עם  למדינה  חובה  גיוס  עם  מדינה 

צריך  הצבא  האם  היקף?  באיזה  כן  ואם  הדתיים  חייליו  עבור   )accommodations(

לאפשר לחיילים ומפקדים להביא לידי ביטוי את זהותם הדתית ואם כן באיזה היקף ובאלו 

נסיבות? האם מדינות עם גיוס חובה צריכות להעניק פטור משירות צבאי מטעמי דת? 

והאם יש מקום להבחין בין בקשות פטור מטעמי דת לבקשות פטור מטעמים מצפוניים 

אחרים. 

9-10.6.2020 אוניברסיטת בריגהם יאנג, יוטה ארה"ב

Research Workshop: Conceptualizing a Law for the Jewish 
People

בהובלת המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי

The research project seeks to bring together, for the first time, a collection 

of top legal, social, and humanities scholars, with the purpose of developing 

a new vocabulary for the Law of the Jewish People in an era of Jewish 

statehood. It will do so through engagement with foundational research, 

as well as through the initiation of a deliberative process intended to 

identify key topics in Jewish life that call for novel modes of regulation 

across jurisdictions.

28.6-2.7.2020 בין השעות 17:00-09:00
האגף למשפט ומקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין )306( חדר 200
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הכנס הדו שנתי של האיגוד הבינ"ל למשפט עברי

האיגוד הבינלאומי למשפט עברי בשיתוף הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן 

ומכללת ספיר שותפים לכנס דו שנתי, המקבץ חוקרים וחוקרות מכל העולם בתחום 

המשפט העברי וחקר ההלכה. הכנס כולל מגוון וריבוי של נקודות מבט, זמנים ומתודולוגיות.

הכנס השנה ישים דגש על משפט עברי בקהילות עכשוויות, הלכה קהילתית ומוסדות 

קהילתיים ויחסי הגומלין של אלה עם סביבותיהם המשפטיות. לרבות התייחסות לסוגים 

שונים של קהילות כגון: קהילות עירוניות, מרכזיים ופריפריאליים; קיבוצים, מושבים ויישובים; 

קהילות על בסיס גיאוגרפי )יישוב, שכונה(, מוסד )ישיבה(, בתי כנסת, זרמים, קהילות 

וירטואליות ואחרות,  בתי דין קהילתיים, פורומים דמוי-משפטיים, ארגונים הלכתיים, והיבטים 

הלכתיים של קבילות מודרניות ויחסי הגומלין עם המדינה, המשפט הנוהג בה ומוסדותיה.

6-8.7.2020 בין השעות 18:00-09:00 
האגף למשפט ומקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין )306( חדר 200

 )IACCL( הכנס ה-20 של האקדמיה הבינלאומית למשפט מסחרי וצרכני

האקדמיה הבינלאומית למשפט מסחרי וצרכני IACCL היא ארגון בינלאומי אשר הוקם לפני 

כארבעים שנה והמאגד חוקרים מובילים מכל העולם בתחומי המשפט המסחרי והצרכני 

עם זיקה בינלאומית. האקדמיה מקיימת אחת לשנתיים כנס בינלאומי' ובין חברי הארגון 

שיגיעו לכנס יהיו שר המשפטים לשעבר של בריטניה, שופט בית המשפט העליון של 

 University of Texas גאנה ועוד. חלק מהמאמרים שיוצגו בכנס יתפרסמו בכתב העת

International Law Journal ובבמות יוקרתיות נוספות.

5-7.7.2020 בין השעות 16:00-09:00 
בניין פלדמן )301( אולם וייספלד
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