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פוליטי קיטוב  של  בעידן  ציבורי  משפט 

הכנס השביעי של 
ICON-S ישראל

                                מושב מרכזי: משפט ציבורי בעידן של קיטוב פוליטי; ארוחת צהריים  12:45-14:15

מנחים:
פרופ’ משה כהן-אליה, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

פרופ’ סוזי נבות, סגנית נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

משתתפים.ות:

פרופ’ יפעת ביטון, נשיאת מכללת אחווה
עו”ד חסן ג’בארין, מנכ”ל ארגון עדאלה

ד”ר אסף מלאך, יו”ר ועדת לימודי האזרחות במשרד החינוך, המרכז האקדמי שלם
פרופ’ יולי תמיר, נשיאת מכללת בית ברל

חלוקת פרס המאמר המצטיין במשפט ציבורי של חוקר.ת צעיר.ה לשנת 2021 ע”ש פרופ’ ברוך ברכה

’A Two-Edged Sword: Constitutional Dialogue Confined‘ :ד”ר בל יוסף, על מאמרה

’Bordering Legal Parenthood‘ :עו”ד נוי נעמן, על מאמרו

התכנסות 09:00-09:30
מושב 1   09:30-11:00

כיתה 901כיתה 905כיתה 904כיתה 903כיתה 902

החלוקה הקלאסית של 
ציבורי-פרטי ואיך זה 

משפיע על זכויות האדם?
הורות )להט”בית(:
אסדרת פלטפורמות חוקה וטריטוריהעל פרשת דרכים

ושירותים מקוונים 

יו"ר: ד״ר כוכב אלקיים לוי, 
אוניברסיטת רייכמן, ראשת 

מכון דבורה לחקר מגדר 
ופיתוח בר קיימא

יו”ר: פרופ’ אייל גרוס, 
אוניברסיטת תל אביב

יו”ר: שני שניצר,
אוניברסיטת תל אביב

יו”ר: עו”ד דנה יפה,
האוניברסיטה העברית 

בירושלים

פרופ' משה כהן-אליה, המרכז 
האקדמי למשפט ולעסקים, 

הגדרה מחודשת של החלוקה 
בין הפרטי לבין הציבורי לפי 

הליברליזם השוויוני

פרופ' רות זפרן, אוניברסיטת 
רייכמן ופרופ' איילת בלכר-

פריגת, המרכז האקדמי שערי 
מדע ומשפט, הורות מושתתת 

זוגיות: בין מהות למיסוד

ד”ר אביעד בקשי, ראש 
המחלקה המשפטית, פורום 

קהלת, בין חקיקת יסוד 
טריטוריאלית לחקיקת יסוד 

הנישאת בתרמיל

ד”ר אסף וינר, איגוד 
האינטרנט הישראלי, הצעת 

ארגוני הזכויות הדיגיטליות 
למודל אסדרה של רשתות 

חברתיות 

פרופ’ עידו פורת, המרכז האקדמי 
למשפט ולעסקים,

 The Starting at Home Principle:
 On Ritual Animal Slaughter,

 Male Circumcision and
Proportionality

פרופ’ צבי טריגר, המכללה 
למינהל, הורות בסיכון כפול: 

איומים מחוץ ומבית על ההורות 
הלהט”בית

פרופ' רבקה ווייל, אוניברסיטת 
רייכמן, ריבונות העם כמושג 

טריטוריאלי

בר פרג'ון, אוניברסיטת בר 
אילן, הצעה לחקיקת קודקס 
הגנת מידע בישראל כמענה 

לפער האסדרה בתחום בעידן 
טכנולוגית המידע

פרופ’ גילה שטופלר, המרכז 
האקדמי למשפט ולעסקים, 
ההבחנה בין הפרטי לציבורי 

וזכויות נשים בישראל ובארצות 
הברית

עו”ד נוי נעמן, אוניברסיטת 
טורונטו, הפרדוקס של שוויון 

בקביעת ההורות

ד”ר אילן סבן, אוניברסיטת 
חיפה, גבולות ההוקרה: רשויות 

מקומיות ערביות ומתן שמות 
רחובות

ד”ר דלית קן-דרור פלדמן, 
אוניברסיטת חיפה, התמודדות 
הפסיקה הישראלית עם אתגרי 

הרשתות החברתיות

ד”ר גליה שניבוים, אוניברסיטת 
רייכמן, עברות של שליטה 

 )abusive domination( פוגענית
במשפט הפלילי

פרופ’ יעל רונן, המרכז האקדמי 
שערי מדע ומשפט, מערב 

ירושלים 1949-1948: כיבוש, 
הפקר וריבונות

ד”ר תהילה שוורץ-אלטשולר, 
המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

יוזמות חקיקה ורגולציה על 
רשתות חברתיות בישראל

ד”ר יופי תירוש, אוניברסיטת 
תל אביב.

הרב תרבותיות החדשה 
והפרטת המרחב הציבורי 

בישראל.

מגיב: ד”ר אלעד גיל, מכון 
‘תכלית’ והאוניברסיטה העברית 

בירושלים

הפסקה    11:00-11:15
מושב 2    11:15-12:45
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עילת חוסר הסבירות - דיני דמוקרטיה
תמונת מצב ואתגרים

אמת ואמיתות במשפט 
ובקבלת החלטות מדיניות

שולחן עגול: ביקורת 
בג”ץ על מעשי הרשויות 

בשטחים
עיקרון הפרדת הרשויות 

בעולם משתנה

יו"ר: פרופ' מנחם הופנונג, 
האוניברסיטה העברית 

בירושלים

יו”ר: שני שניצר, אונברסיטת 
תל אביב

יו”ר: ד”ר תהילה שוורץ-
אלטשולר, המכון הישראלי 

לדמוקרטיה

יו”ר ומתדיינת: ד”ר לימור 
יהודה, האוניברסיטה העברית 

בירושלים

 יו”ר: פרופ’ עמיחי כהן, 
הקריה האקדמית אונו

עו"ד אוראל אסולין, 
האוניברסיטה העברית 

בירושלים, דק מכל דק: על יחסי 
הגומלין בין הסדרי ההשתתפות 

בשדה הפוליטי

ד”ר נדב דגן, אוניברסיטת חיפה, 
סבירות ושלטון החוק בישראל - 

חלק חיוני בתצריף עיוני

ד”ר אלעד אורג, הקריה 
האקדמית אונו, האם וכיצד 
יש להטיל על נושאי משרה 

ציבורית, לרבות פוליטיקאים, 
חובה לומר אמת לציבור

ד”ר תמר הוסטובסקי-ברנדס, 
הקריה האקדמית אונו

ד”ר אלעד גיל, ראש המחקר, 
מכון ‘תכלית’ וחוקר במרכז 

פדרמן, האוניברסיטה העברית, 
הפרדת רשויות בעולם המקוון, 

בין השלטון הפרטי לציבורי

אלונה חגאי-פריי, אוניברסיטת 
בר אילן, הצבעה בבחירות: 

מזכות לחובה חוקתית

פרופ' יואב דותן, 
האוניברסיטה העברית 

בירושלים, על שיקול דעת, 
ריסון וסבירות

תא”ל )במיל.( איתי ברון, 
אוניברסיטת תל אביב, בירור 

המציאות וקבלת החלטות 
בתחום הביטחון הלאומי

עו”ד מיכאל ספרד,
משרד עורכי דין מיכאל ספרד

ד”ר בל יוסף, אוניברסיטת תל 
אביב ומכון ‘תכלית’, ההשפעה 

של התפתחות הסעדים 
החוקתיים על הפרדת רשויות 

ד”ר פרופ’ כהנא, הקריה 
האקדמית אונו, בג”צ שפיר, 

בג”צ חסון, ומנגנון חריגה עתידי

פרופ’ מרגית כהן, האוניברסיטה 
העברית בירושלים, דין עמום 

ועילות ביקורת עמומות: על יחסי 
הגומלין בין מתן כוח והגבלתו, ובין 

אלה לבין עילת הסבירות

 New York ,תומר קנת
University, קביעת אמיתות 

במשפט ובפוליטיקה

פרופ’ דוד קרצמר,
האוניברסיטה העברית 

בירושלים

ד”ר נדיב מרדכי, המכון 
הישראלי לדמוקרטיה, הצורך 
לחשוב על הפרדת הרשויות 

ה’אנכית’ שבתוך הרשות 
המבצעת

ד”ר שירלי נוה, המכללה 
האקדמית ספיר, אתגרים 

בשיפור איכות החקיקה

פרופ’ אמנון רייכמן, אוניברסיטת 
חיפה, אז למה לי סבירות 
)דווקא( עכשיו? ההצדקה 

המוסדית לביקורת שיפוטית 
בעילת חוסר הסבירות הקיצונית

ד”ר תהילה שוורץ-אלטשולר, 
המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

צנזורה וחופש ביטוי בתנאי היצף 
מידע

פרופ’ יעל רונן,
המרכז האקדמי שערי מדע 

ומשפט

נועה קברטץ-אברהם, 
אוניברסיטת תל אביב, הוראות 

החוק ומרווח ההשפעה 
האפשרי של חבר הכנסת

ענת עובדיה-רוזנר, 
אוניברסיטת תל אביב, יחסי 

מיעוט ורוב במשפט הציבורי: 
לקראת חשיבה מחודשת

פרופ’ יניב רוזנאי, אוניברסיטת 
רייכמן, הפרדת הרשויות שבין 

העם ובין הממשל בהפעלת 
הסמכות המכוננת

מושב 4   14:15-15:45
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זכויות כלכליות חברתיות 
בבית המשפט העליון: 

בעקבות פסק הדין 
רוזנצוויג נגד רשות החשמל

התגובה המשפטית 
לשיטור מוגזע: 

חסמים בפני שינוי 
והצעות לרפורמה

משטר השיתוף 
בנתוני אשראי – 

הזדמנויות ואתגרים
ביקורת שיפוטית: 

מבט ביקורתי
אזרחים, ילידים, 

מתיישבים: משפט, 
סוציולוגיה ומבט ערכי

ד”ר תמר הוסטובסקי-ברנדס, 
הקרייה האקדמית אונו, 
סולידריות כערך חוקתי

יו”ר: פרופ’ אורן גזל-אייל, 
אוניברסיטת חיפה

יו”ר: פרופ’ רות פלאטו-שנער, 
המכללה האקדמית נתניה

יו”ר ומתדיין: נשיא בית 
המשפט העליון )בדימוס(, 

פרופ’ אשר גרוניס

יו”ר: ד”ר אילן סבן,
אוניברסיטת חיפה

ד”ר תמר הוסטובסקי-ברנדס, 
הקריה האקדמית אונו

פקדה אבבה, אוניברסיטת תל 
אביב, עו”ד עודד רון, האוניברסיטה 

העברית בירושלים, “מי אתה שבאת 
לארץ ותעצור אותי”? השפעת 
השתייכותו האתנו־לאומית של 

השוטר על קבלת מרותו 

ד”ר ניצן גסלביץ-פקין, 
אוניברסיטת חיפה, שיתוף 

בנתוני אשראי - לקחים 
מהשיטה האמריקנית

פרופ’ יואב דותן, האוניברסיטה 
העברית, האפיסטמולוגיה של 
הביקורת השיפוטית ודרישת 

היתרון המוסדי היחסי

עו”ד חסן ג’בארין, מנכ”ל ארגון 
‘עדאלה’, ההבחנה בין ידיד 

לאויב כמפתח להבנת המשפט 
הנוהג במלוא מרחב השליטה 

הישראלי

אלון חספר, אוניברסיטת 
תל אביב, לקראת הזכות 

לתשתיות? פסק הדין רוזנצוויג 
נגד חברת החשמל כצומת 

דרכים

ד”ר גיא לוריא, המכון הישראלי 
לדמוקרטיה, גירעון האחריותיות 

במערך הטיפול בתלונות נגד 
שוטרים בישראל

ד”ר ענבר מזרחי-בורוכוביץ, 
אוניברסיטת חיפה, מדיניות 

ההגנה הצרכנית בתחום נתוני 
האשראי במבט פוליטי 

פרופ’ רבקה ווייל, אוניברסיטת 
רייכמן, ביקורת שיפוטית על 
חוקי יסוד: על מורשת חיות 

ונתניהו 

ד”ר אריז’ סבאע’-ח’ורי, 
האוניברסיטה העברית 

בירושלים, אזרחות כצבירה על 
ידי נישול: הפרדוקס של אזרחות 

קולוניאלית התיישבותית

ד”ר יעל כהן-רימר,
אוניברסיטת תל אביב, שפיטה 

מודעת עוני

 ,York University ,עו”ד ענבר פלד
ההבנייה המשפטית של שיטור 

מוגזע מארצות הברית לישראל: 
פרקטיקות של חיפוש ועיכוב, 

משפטי שוטרים ו”תרבויות של 
ספק”

פרופ’ רות פלאטו-שנער, 
המכללה האקדמית נתניה, 

משטר השיתוף בנתוני אשראי 
בישראל על רקע הזכות 

לפרטיות

פרופ’ קרן וינשל, האוניברסיטה 
העברית בירושלים, האם בית 
המשפט העליון בישראל הוא 

אקטיביסט?

ד”ר אילן סבן, אוניברסיטת 
חיפה, המשך המדרון: 

התניית הכרעות בדבר נסיגה 
טריטוריאלית בקבלתן ב”רוב 

מיוחס”

פרופ’ מנחם )מני( מאוטנר,
אוניברסיטת תל אביב, הזכויות 

הכלכליות-חברתיות בין 
הליברליזם של האוטונומיה 

והליברליזם של השגשוג

ד”ר מעיין פרל, המכללה 
האקדמית נתניה, השפעתו של 

מאגר נתוני אשראי לאומי על 
חיתום אשראי

שני שניצר, אוניברסיטת תל 
אביב, ביקורת שיפוטית בבג״ץ 

המוקדם

פרופ’ אלכסנדר )סנדי( קדר, 
אוניברסיטת חיפה, היוריספרודנציה של 
בית המשפט העליון הישראלי בעתירות 

מקרקעין נגד וועדת העררים הצבאים 
בשטחים בהשוואה לזו של בית 

המשפט העליון האמריקני בהתדיינויות 
Indian Claims Commission-כנגד ה

עו”ד קמר משרקי-אסעד ופרופ’ 
אלכסנדר )סנדי( קדר, אוניברסיטת 

חיפה, ויג’ילנטיות של מתנחלים, 
א-פורמליות משפטית ועיצוב 

המרחב בגדה המערבית: גיאוגרפיה 
משפטית של ייהוד אזור סוסיא )בין 

2000 ל-2014( כמקרה מבחן 

הפסקה    15:45-16:00
מושב 5    16:00-17:30
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שולחן עגול: על מה אנחנו מדברים )ועל 
מה לא( במחקר ובהוראה של המשפט 

הציבורי בישראל – האם לא הגיעה 
העת לשינוי התפיסה הטריטוריאלית 
בלימוד המשפט הציבורי המתמקד 

בעיקרו בשטח הקו הירוק? 

פאנל תלמידות ותלמידי 
מחקר: איך לגשת לפוסט-

דוקטורט

שולחן עגול: בין נזקי 
השחיתות השלטונית 

לקלונה
רגולציה והמדינה 

המינהלית

יו”ר ומתדיין: פרופ’ אלכסנדר 
)סנדי( קדר, אוניברסיטת 

חיפה

יו”ר: שני שניצר ונועה 
קברטץ-אברהם,

אוניברסיטת תל אביב

יו”ר ומתדיינות: עו”ד עדנה 
הראל-פישר, המכון הישראלי 

לדמוקרטיה וד”ר תמר 
הוסטובסקי-ברנדס,

הקריה האקדמית אונו

 יו”ר: ד”ר רועי פלד, 
המכללה למינהל

ד”ר עפרה בלוך,
אוניברסיטת תל אביב

פרופ’ אורן גזל-אייל, 
אוניבריסטת חיפה

עו”ד נידאל חייאק,
מנכ”ל ומייסד, ‘עורכי דין 

לקידום מינהל תקין’

עו"ד אוראל אסולין, 
האוניברסיטה העברית 

בירושלים, הפליליזציה של 
הרגולציה

עו”ד חסן ג’בארין,
מנכ”ל ארגון ‘עדאלה’

ד”ר רונית לוין-שנור, 
אוניברסיטת רייכמן

חבר הכנסת )לשעבר( 
והעיתונאי מיקי רוזנטל

ד”ר עמרי בן צבי, האוניברסיטה 
העברית בירושלים, ד”ר עדן 

 Essex University, שריד
 Machine Learning and the

 Re-Enchantment of the
Administrative State

פרופ’ יואב דותן, 
האוניברסיטה העברית 

בירושלים

ד”ר רתם רוזנברג-רובינס, 
המרכז האקדמי למשפט 

ולעסקים

עו”ד תומר נאור
ראש האגף המשפטי,

התנועה לאיכות השלטון

ד”ר שרון ידין, אוניברסיטת 
 Manipulating ,חיפה

 Disclosure: Creative
 Compliance in the Israeli

Food Industry

ד”ר אריז’ סבאע’-ח’ורי, 
האוניברסיטה העברית 

בירושלים

עו”ד אביה אלף,
יו”ר הוועדה המנהל של 
התנועה לטוהר המידות

ד”ר גיא לוריא, ד”ר עמיר פוקס, 
דפני בנביסטי, המכון הישראלי 

לדמוקרטיה, תקנות שעת 
חירום: הצעה לרפורמה חוקתית

פרופ’ דוד קרצמר, 
האוניברסיטה העברית 

בירושלים 

ד”ר אבינועם מגן,
האוניברסיטה הפתוחה

ד”ר יהונתן שימן וד”ר אודליה 
מינס, הקרייה האקדמית אונו, 

תפריט רגולטורי לאחריות 
תאגידים לסביבה

ד”ר אדם שנער, אוניברסיטת 
רייכמן

הפסקה    17:30-17:45
מושב 6    17:45-18:45

כיתה 901כיתה 905כיתה 904כיתה 903כיתה 902

צנזורה
תובנות על קבלת 

החלטות בהתדיינות, מול 
הרשויות ובבתי המשפט

היועץ המשפטי לממשלה 
וייצוג המדינה בבתי 

המשפט
קניין, משברים כלכליים 

ואי-שוויון

יו”ר: פרופ’ יורם שחר,
אוניברסיטת רייכמן

יו”ר: פרופ’ קרן וינשל,
האוניברסיטה העברית 

בירושלים

יו”ר: פרופ’ גד ברזילי,
אוניברסיטת חיפה

יו”ר: ד”ר אביטל מרגלית,
המכללה האקדמית ספיר

פרופ’ עודד היילברונר, מכללת 
שנקר ואוניברסיטת רייכמן, “אנו 

אומה תרבותית, מוסרית ומרוסנת”? 
המאבק בתרבות צעירים בישראל 

של שנות השישים

ד”ר אורי אהרונסון, אוניברסיטת 
בר אילן, אלון חספר, אוניברסיטת 

תל אביב, בין הומוגניות והטרוגניות: 
מגמות בהתנהגות השיפוטית 

בהרכבים מורחבים בבית המשפט 
העליון, 2021-1948

פרופ’ אריאל בנדור, 
אוניברסיטת בר אילן, היועץ 

המשפטי לממשלה: בין עמדה 
משפטית לייצוג

פרופ’ אייל גרוס,
אוניברסיטת תל אביב, אי-

שוויון כלכלי והמשפט החוקתי

ד”ר ענת רוזנברג, אוניברסיטת 
רייכמן, צנזורה ולגיטימציה בעידן 

פרסום ההמונים

ד”ר רונית לוין-שנור, אוניברסיטת 
רייכמן וד”ר רננה קידר, 

האוניברסיטה העברית בירושלים, 
עדויות של חברי קבוצת מיעוט בפני 

הרשויות: ניתוח חישובי 

ד”ר איל פלג, המכללה 
האקדמית ספיר, חזקת 

התקינות המינהלית – חזקה 
מנותקת מהמציאות המינהלית 

הממשית?!

ד”ר אורלי קולבינגר-אורן, 
המכללה האקדמית ספיר, 
תגובות מוסדות שיפוטיים 

למשברים כלכליים: המצוי 
והרצוי 

ד”ר אדם שנער, אוניברסיטת 
רייכמן, צנזורה ויצירת הישראלי 

החדש: המועצה לביקורת 
סרטים ומחזות, 1948-1991

 Harvard ,עו”ד גיא רובינשטיין
University, אכיפה בררנית 

ועמימות סעדית 

ד”ר שאולי שארף, המרכז 
האקדמי פרס, היקף הפיקוח על 
התובע הכללי – מבט השוואתי 

ודיון נורמטיבי

ד”ר רועי שפירא, אוניברסיטת 
רייכמן, הקניין החדש וסדרי 

הכוחות הישנים


