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 ס: כנמקבילים ב  םמושבי

פורמליים ובלתי   מרחבי צדק  ואפקטיביות ידי ארגונים בינלאומיים: מניעים, לגיטימיות -השימוש במשפט רך על 

חקיקה    שמירת זכויות זקנים ומטפליהם  יישוב סכסוכים שיפוטי והמשפט הרך: בין הפלילי לאזרחי  פורמליים

ניתוח התנהגותי   במשפחה: בין הסדרה משפטית להסדרה טכנולוגית פרטיות   קשה ורכה בין כתלי בית הסוהר

  Transparency Laws and Global Standardization in the Regulation of Trans-Border של המשפט

Exploitation in the Global Economy   משפט והלכה    הרשות המבצעת: פוליטיקה, משפט ומינהל      אתיקה

  תקשורת ורגולציה    דילמות, אתגרים, גבולות ואסטרטגיות  –  רב שיח: הדרת נשים    ךוקודים וולונטאריים כמשפט ר

 מרעה בשדות זרים: חקר אינטרדיסציפלינרי של המשפט הפלילי   האם אנו בתקופת מעבר : אחריות תאגידית

 היבטים מגדריים של הסכמה במרחבים משפטיים שונים   של אחריות חברתית של תאגידים מחוק רך לחוק קשה?

    על חינוך וטיפול כחלק מהליך משפטי  :אחרת""פרקטיקה משפטית    השטחים והמשפט: משא הכיבוש      המשפט

 חוקתיות -חוקות לא   בין החוק, המוסר והפרקטיקה : הפלילי המהותי והדיוני

 

keynote speaker: Lisa Bernstein, Wilson-Dickinson Professor of Law, University of Chicago Law School 

Re-examining Ethnically Homogeneous Trade: A Social Network Approach 

Responds: Prof. Oren Perez, Dean of the Faculty of Law, Bar-Ilan University 
 

 מושב מליאה בנושא:  

 חינוך משפטי בעידן המשפט הרך

הפקולטה ,  ERC-בחסות ה  JCR, פרויקט מחקר יישוב סכסוכים שיפוטי חוקרת ראשית, יו"ר: פרופ' מיכל אלברשטין

  אילן- ברלמשפטים, אוניברסיטת 

- , הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ברנשיא האגודה הישראלית למשפט וחברה, ברכות: פרופ' בנימין )בני( שמואלי 

 אילן 

,  פרופ' מנחם )מני( מאוטנר  ;, נשיא המרכז האקדמי פרספרופ' רון שפיראהמשפט העליון;  -, שופט בית השופט עופר גרוסקופףכב'  בהשתתפות:  

 ושות'.   פישר בכר חן וול אוריון, משרד עו"ד  בוגר-עו"ד טל אייל; אביב-אוניברסיטת תל  ,פקולטה למשפטיםהאמריטוס  '  פרופ

 

 

 )לפי סדר הא"ב(:הכנס היגוי חברי ועדת 

 עו"ד, בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי פרס; שרון ידין ד"ר; אילן-בר , הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת רוזנברג-ד"ר הדר דנציג, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה; ד"ר עילי אהרנסון

נשיא , פרופ' בנימין שמואלי; אילן-בר , הקליניקה לזכויות חברתיות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת עו"ס ועו"ד טל רפאלי; אילן-בר , הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת עדן כהן, דוקטורנט

 .אילן-בר , הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת האגודה הישראלית למשפט וחברה

https://www.facebook.com/fischerbehar/?__tn__=kC-R&eid=ARDJ4XpFurr2NU7p0bh4ErqrcvkiQEDT5mFxRgCxAeawvLxnO1KW__2NWQoVwwTLJsFlMJ6TT18JlHOE&hc_ref=ART9tYTAIDhQ4pP0sq2R4RLp7LYWvg_EqJpCO64te2ml9uqFJsRBw2ehE9CCZgnhHhQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBHTQfM0uHQJEsk55kZCsk42S0rlxQ6ZljxcuiSOpDLqb3yNm4NmFkZw3V6_LyYVta0JcHxdjYyG3xElEDSxsKphR_n7x4ZUt8leCdbkIXcntg_grN1Ch_eAPnP7fBJzgrWkBOpUfkx7JlZS96lTABo3mcZqSnljtYcdHamNWozjuSG3_w0kSWkDHaCUUa3ws1sSexAg9Svs4UJT7_GHB6up-jZpGpEqZ0OzkQH42C7A8GcI6tgg5RCjrBhhkw9JloG8hkHAnbfyp_TQ7Rw6412VhNgDPwaQDrtCmoGbfa--zPQ6dmfcHPDu9cAlN1stUIM6vPNb-8Mm_KgrhnYmOAyCA

