הכנס השנתי השלישי של ICON-S Israel
[הסניף הישראלי של האגודה הבינלאומית למשפט ציבורי]

יום חמישי ,ג' ניסן תשע"ז 30.3.2017 ,ו הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
9:30 – 9:00
11:00 – 9:30
מושבים מקבילים א

11:15 - 11:00
12:45 – 11:15
מושבים מקבילים ב

התכנסות

מושב א :2קהילות ,זכויות וחובות

מושב א :1בתי-משפט :עיונים אמפיריים

יו"ר :מיטל פינטו ,המרכז האקדמי כרמל
אלונה חגאי-פריי ,אוניברסיטת בר-אילן
חובות אדם חוקתיות
סנדי קדר ,אוניברסיטת חיפה
The Bedouins of the Negev
גילה שטופלר ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
חוקתיות מעורבת וזכויות האדם

יו"ר :שי נ .לביא ,אוניברסיטת תל אביב
אורי אהרונסון ,אוניברסיטת בר-אילן
החוקה בערכאות הדיון
קרן וינשל ,האוניברסיטה העברית
Judging Judicial Workloads
גיא לוריא ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
דגמי ניהול שופטים

מושב א :3משפט מדינתי/משפט בינלאומי

יו"ר :סיון שלמה-אגון ,אוניברסיטת בר-אילן
איתן ברק ,האוניברסיטה העברית בירושלים
חוקיות חימוש עשן על בסיס זרחן
תמר הוסטובסקי-ברנדס ,הקריה האקדמית אונו
International Law in the Israel Supreme Court
טלי קריצמן-אמיר ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
הגירה כפויה המונית וביו-פוליטיקה

מושב ב :2שפיטה חוקתית

מושב ב :1הגבלת זכויות ועקרון המידתיות:
מבט אמפירי

יו"ר :מרדכי קרמניצר ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
לילה מרגלית ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
The Counter-Terrorism Act: a Case Study
רענן סוליציאנו קינן ,האוניברסיטה העברית בירושלים
The Effect of the Label "Rights" on Balancing
טליה שטיינר ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
Judicial Decision Making under Proportionality

יו"ר :מרגית כהן ,האוניברסיטה העברית בירושלים
יואב דותן ,האוניברסיטה העברית בירושלים
השפיטות וגבולות המשפט
אלון הראל ,האוניברסיטה העברית בירושלים
הסכנות שבפוליטיקה פופוליסטית
אמנון רייכמן ,אוניברסיטת חיפה
עלייתה ונפילתה של הפרשנות התכליתית

מושב ב :3סבירות והסתמכות במשפט המינהלי

יו"ר :ברק מדינה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
נדב דגן ,אוניברסיטת בר-אילן
מידתיות ושיקול הדעת במשפט המינהלי
שרון וינטל ,המכללה האקדמית נתניה
הבניית שיקול הדעת השיפוטי בעילת חוסר הסבירות
מיכל סליטרניק ,אוניברסיטת תל אביב
Bad Reliance in Public Law

13:15 - 12:45
15:00 – 13:15
מושב מליאה

 25ל92-׳ :המהפכה החוקתית אז והיום

15:15 – 15:00

הפסקה

מושב ב :4זכויות חוקתיות וההליך הפלילי

יו"ר :עמית פונדיק ,אוניברסיטת תל אביב
ליאור ברשק ,המרכז הבינתחומי הרצליה
זיכרונות מודחקים וכבוד האדם
מיכל טמיר ,המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
חקיקה סלקטיבית?
תמר הוסטובסקי-ברנדס ודנה פוגץ' ,הקריה האקדמית אונו
Victims’ Rights & Human Rights Law
רינת קיטאי-סנג'רו ,המרכז האקדמי כרמל
איסור לשקר לחשוד באשר לראיות מפלילות

ברכות :שחר ליפשיץ ,דיקן הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן ,משה כהן אליה ,נשיא המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ,מייסד ICON-S Israel
מנחה :תמר אלמוג ,הערוץ הראשון
משוחחים :דניאל פרידמן ,אוניברסיטת תל אביב ,מרדכי קרמניצר ,המכון הישראלי לדמוקרטיה

מושב ג :1המקומי במשפט הציבורי

יו"ר :שי שטרן ,אוניברסיטת בר-אילן
חמי אבנרי ,המכללה האקדמית ספיר
מועצת הרשות המקומית
ישי בלנק ואיסי רוזן-צבי ,אוניברסיטת תל אביב
Reviving Federal Regions
מנאל תותרי-ג'ובראן ,אוניברסיטת בר-אילן
צדק חלוקתי בשינוי שטחי שיפוט

מושב ג :2ביקורת שיפוטית ודיאלוג

יו"ר :בל יוסף ,אוניברסיטת תל אביב
עידן אבוהב ,עו״ד
המונולוג החוקתי
אריאל בנדור ,אוניברסיטת בר-אילן
שמרטפות
אילן סבן ,אוניברסיטת חיפה
תגובת הנגד הפוליטית למהפכה החוקתית

17:00 – 16:45
18:30 - 17:00
מושבים מקבילים ד

מנחה :אלון הראל ,האוניברסיטה העברית בירושלים

הפסקה

ארוחת צהריים

16:45 – 15:15
מושבים מקבילים ג

מושב א :4סדנת תלמידי מחקר במשפט
ציבורי :שיחה על מצב הידע

מושב ג :3אתגרי הרגולציה

יו"ר :יובל רויטמן ,משרד המשפטים
אלון חספר ,אוניברסיטת תל אביבForeigners' :
Participation in Environmental Decision-Making
שרון ידין ,המרכז האקדמי פרס :רגולציה הסכמית בשוק ההון
אורי ניר ,המרכז האקדמי כרמל :גזענות ברשת האינטרנט
אורן פרז ,אוניברסיטת בר-אילןNetwork Driven :
Understanding of Authority in Transnational Law
הפסקה

מושב ד :1שיח-ספר :תיקון חוקתי לא חוקתי

בעקבות ספרו של Yaniv Roznai
Unconstitutional Constitutional Amendments:
)The Limits of Amendment Powers (OUP 2017
יו"ר :גד ברזילי ,אוניברסיטת חיפה
דוברים :שרון וינטל ,המכללה האקדמית נתניה
אייל זנדברג ,משרד המשפטים
מיטל פינטו ,המרכז האקדמי כרמל
מגיב :יניב רוזנאי ,המרכז הבינתחומי הרצליה

מושב ד :2חוקה לישראל?

יו"ר :תמר הוסטובסקי-ברנדס ,הקריה האקדמית אונו
מוחמד ותד ,המכללה האקדמית צפת
דוקטרינת הבשלות ופיסקת הכיבוד
אורי זילברשייד ,אוניברסיטת חיפה
עם ללא ריבונות בחוקתו
מנחם מאוטנר ,אוניברסיטת תל אביב
עיון מחודש בפסק הדין בנק המזרחי
שוקי שגב ,המכללה האקדמית נתניה
החוקה החיה של ישראל

מושב ד :3יובל למשפט הכיבוש

יו"ר :אריאל בנדור ,אוניברסיטת בר-אילן
אייל גרוס ,אוניברסיטת תל אביב
יחסיות זמן הכיבוש
מיכל לופט ,עמותת גישה
"הכיבוש" בגדה וה"אין-כיבוש" בעזה :האמנם?
יעל רונן ,המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
״אבל יש להם תעודות כחולות ,לא?״

18:30 – 19:00

ארוחת ערב קלה

20:30 – 19:00
מושב מליאה

בטחון לאומי ודמוקרטיה בישראל2017 ,

דובר :אלוף (מיל') עמי אילון ,המכון הישראלי לדמוקרטיה

מנחה :אורי אהרונסון ,אוניברסיטת בר-אילן

מושב ד – 4סדנת החוקרים הצעירים:
עיון במאמרים הזוכים

יו"ר :משה כהן אליה ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
16:15 – 15:15
אליאב ליבליך ,אוניברסיטת תל אביב
אדם שנער ,המרכז הבינתחומי הרצליה
Police Militarization and the Presumption
of Threat
מגיב :מרדכי קרמניצר ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
17:15 – 16:15
תמי הראל בן-שחר ,אוניברסיטת חיפה
Student Ability and Educational Justice
מגיב :אלון הראל ,האוניברסיטה העברית בירושלים
 – 17:30 - 17:15הפסקה
18:30 – 17:30
איתי בר-סימן-טוב ,אוניברסיטת בר-אילן
Temporary Legislation, Better Regulation
and Experimentalist Governance
מגיב :ישי בלנק ,אוניברסיטת תל אביב

