גבולות וקהילות
בישראל ובעולם גלובלי

18-19/12/2013

הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה

כנס 2013

האגודה הישראלית
למשפט וחברה

וועדת ההיגוי )לפי סדר א-ב(:
ד"ר עינת אלבין
פרופ' יואב דותן
ד"ר חני לרנר
ד"ר עופר סיטבון
ד"ר אלכסנדר )סנדי( קדר
ד"ר טלי קריצמן-אמיר
פרופ' איסי רוזן צבי
ד"ר גילה שטופלר

מארגני הכנס ) לפי א-ב(:
ד"ר עופר סיטבון ,בית הספר למשפטים ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
ד"ר טלי קריצמן-אמיר ,בית הספר למשפטים ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
ד"ר גילה שטופלר ,בית הספר למשפטים ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

ארגון הכנס במרכז האקדמי למשפט ולעסקים :גב' גלי ברעם
עוזרות אדמיניסטרטיביות :הגב' ליאור חסון ,הגב' נוי מרגלית

נשיא האגודה הישראלית למשפט וחברה :
פרופ' יואב דותן ,הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית
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ברכות  -נשיא ומזכיר האגודה הישראלית למשפט וחברה

אל :חברי האגודה הישראלית למשפט וחברה

אנו מברכים אתכם לרגל הכנס השנתי של האגודה שנערך במרכז האקדמי למשפט ועסקים.
גם השנה נערך מתוך מגמה להדגיש את החיבור בין האקדמיה המשפטית לבין החברה הישראלית ועולם
המשפט הישראלי כאשר השנה הכנס יתמקד בנושאים הנוגעים לקהילות וגבולות .נושא זה מביא לידי ביטוי את
המתחים הפנימיים בין קהילות שונות בישראל ,את הפערים התרבותיים והסוציו-אקונומיים ועוד שורה ארוכה של
נושאים העומדים ברומו של הדיון הציבורי והמשפטי אצלנו .כמו כן ,הכנס השנה שם דגש מיוחד על מתן במה
לחוקרים צעירים ולתלמידים לתארים מתקדמים.
ברצוננו להודות ולציין לשבח את מארגני הכנס השנה גילה שטופלר ,טלי קריצמן-אמיר ועופר סיטבון וכן לחברי
ועדת ההיגוי :עינת אלבין ,חני לרנר ,סנדי קידר ,ואיסי רוזן-צבי על תרומתם החשובה בגיבוש התכנית העשירה,
המגוונת והאיכותית וכן להודות למרכז האקדמי למשפט ועסקים ולדיקנו משה כהן-איליה על ההתגייסות לאירוח
הכנס והשקתו.

בברכת שנת עבודה מוצלחת,

יואב דותן

מנחם הופנונג

נשיא האגודה

מזכיר האגודה
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ברכות – דיקן המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים שמח לארח ,זו הפעם השנייה ברציפות ,את הכנס השנתי של האגודה
הישראלית למשפט ולחברה ,ומברך את באיו.
תחומי התפר שבין המשפט ולחברה עומדים במוקד הפעילות המחקרית ,הקוריקולארית ,והקלינית של
הפקולטה למשפטים במרכז האקדמי .אנחנו סבורים שהמחקר המשפטי לא נועד לשרת אך למטרות
סכולסטיות ,אלא צריכה להיות לו השפעה על המציאות .פעילות קלינית יכולה להוות סוג של גשר בין המחקר
לבין המציאות .דוגמא מובהקת לכך היא עתירת הקליניקה לזכויות האדם במרכז האקדמי כנגד החוק המפריט
את בתי הסוהר .קבלת העתירה היתה תוצר סופי של תהליך מורכב של עבודה מחקרית ,סדנאות ,כנסים
בינלאומיים ,ועבודה קלינית ,שהתגבשה לתוצר הסופי של קבלת העתירה.
גם נושא הכנס השנה נוגע בליבת הפעילות המחקרית והקלינית של המרכז האקדמי .לפני מספר חודשים קיבל
בית המשפט העליון את עתירת הקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי )ביחד עם ארגונים נוספים( ופסל את
התיקון לחוק למניעת הסתננות .תחום הגבולות עומד במוקד הפעילות המחקרית שלנו :בשנתיים האחרונות
קיימנו סדנאות חוקרים בינלאומיות בנושא ,פרסמנו חוברת נושא של Rights Law and Ethics of Human
בנושא "גבולות וזכויות האדם" ,אירחנו סטודנטים זרים רבים בקליניקה לזכויות מהגרים ,וקיימנו כנסים נוספים
בשפה העברית בתחום ההגירה ,פליטים ,וגבולות בישראל.
זו הזדמנות טובה להודות לקברניטי האגודה הישראלית למשפט ולחברה – הנשיא פרופ' יואב דותן והמזכיר
פרופ' מנחם הופנונג ,על שיתוף הפעולה בארגון הכנס ,לחברי צוות ההיגוי של הכנס – ד"ר עינת אלבין ,ד"ר חנה
לרנר ,ד"ר עופר סיטבון ,ד"ר אלכסנדר קידר ,ד"ר טלי קריצמן-אמיר ,ד"ר איסי רוזן -צבי וד"ר גילה שטופלר ,על
גיבוש תכנית מרתקת ,ותודה מיוחדת למארגני הכנס עצמו ,חברי הפקולטה במרכז האקדמי למשפט ולעסקים –
 ,ד"ר סיטבון ,ד"ר קריצמן-אמיר וד"ר שטופלר על היצירתיות ,ההשקעה ,ובניית תכנית עשירה ,מרתקת ומזמינה.
תודה גם לכל הצוות המינהלי במרכז האקדמי על התמיכה הלוגיסטית שמאפשרת לכנס הזה לקרות.

פרופ' משה כהן -אליה ,דיקן הפקולטה למשפטים
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
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ברכת מארגני הכנס

אנחנו שמחים להציג לפניכם את תכנית הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה.
הכנס השנה עוסק בנושא של קהילות וגבולות ,נושא שהוא אקטואלי ,ורלוונטי במיוחד לחברה הישראלית
השסועה ומרובת הקהילות .אנחנו מקווים כי הכנס יהווה פלטפורמה לבחינת הקשר בין שתי מגמות הסותרות זו
את זו ,במידת מה :ההשפעה ההולכת וגוברת של הגלובליזציה על ישראל ,ונטייתן הגוברת של הקהילות הרבות
שבונות את החברה הישראלית להסתגר בתוך עצמן .הכנס יבקש לבחון מזווית אקדמית את המתח בין שתי
המגמות בהקשרים כגון :משאבי טבע וצדק חלוקתי; הפרדה בדיור; פלורליזם ודת; הגירה ופליטים; זכויות
לאומיות של מיעוטים; נושאים פרופסיונליים הרלוונטיים למתח זה כמו עריכת דין קהילתית; פעילות משפטית
בנושא מדיניות גבול; וכן השתקפויות של המתח לתוך האקדמיה הישראלית ,כגון ההפרדה המגדרית בחינוך
המשפטי.
הכנס בנוי מקרוב ל 30-מושבים ,כאשר כל מושב אורגן סביב נושא מסוים ,תוך הקפדה על ייצוג של מגוון דעות
ושל מגוון מגדרי ,ככל שהדבר התאפשר ,וכן על מתן במה לחוקרים צעירים ,לקלינאים ולאנשי החברה האזרחית.
בסך הכל ישתתפו בכנס למעלה מ 120דוברות ודוברים.
אנו מקווים שהכנס ,בהיקף שלו וברמת המשתתפים שלו ,יוכל להוות נקודת מפגש אינטלקטואלית חשובה לכלל
הפועלים בתוך המערכת המשפטית ,ויעזור לקדם חשיבה בתחום הגבולות והקהילות .אנו מודים לכל מי שסייעו
בידינו בעבודת הכנת הכנס ולמשתתפים :לחברי ועדת ההיגוי –ד"ר עינת אלבין ,ד"ר חנה לרנר ,ד"ר אלכסנדר
קידר ,ד"ר איסי רוזן-צבי; ליו"ר האגודה ,פרופ' יואב דותן; לדיקן הפקולטה למשפטים של המרכז האקדמי
למשפט ולעסקים ,פרופ' משה כהן-אליה .כל אלו תרמו מזמנם וממרצם להצלחת הכנס ולגיבוש הרעיונות
והתכנית של הכנס .נבקש גם להודות למארגני המושבים השונים של הכנס ,על הנכונות לבנות מושבים מעניינים
ומגוונים .עוד מבקש להודות להנהלת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ,ובכלל זאת לנשיא המרכז ,הפרופ' דוד
מנשרי ולמנכ"לית המרכז ,הגב' ניצה מזר .כמו כן נודה לעובדות ולתלמידות המרכז האקדמי למשפט ולעסקים:
הגב' גלי ברעם ,הגב' ליאור חסון ,הגב' רותי כרמי ,הגב' נוי מרגלית ,הגב' רותי קרן ולעוד רבים וטובים .לבסוף,
תודותינו שלוחה לכל המשתתפים.

ד"ר עופר סיטבון ד"ר טלי קריצמן-אמיר

וד"ר גילה שטופלר

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
מארגני הכנס ,כנס ILSA2013
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תוכנית מרוכזת

יום ד'
9:15

9:30

ברכות
דיקן הפקולטה למשפטים ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ,משה כהן אליה
נציג האגודה הישראלית למשפט וחברה
מארגני הכנס ,עופר סיטבון ,טלי קריצמן-אמיר ,גילה שטופלר
אולם 501
שולחן עגול :הפרדה בין המינים
בהשכלה הגבוהה
יו"ר :יופי תירוש
משתתפים :שרון אברהם-ויס ,יעקב בן
שמש ,אביעד הכהן ,מיכל טמיר ,אוריאל
פרוקצ'יה ,תמי קצביאן ,אתי רפאלוביץ,
מלכה רפפורט-חובב
אולם 501

11:00
משפחות ,משפט וגלובליזציה
יו"ר :דפנה הקר
משתתפים :דפנה הקר ,צבי טריגר,
אסנת כהן-ליפשיץ ,שרון שקרג'י

משפט פלילי וגלובליזציה
יו"ר :יואב מחוזאי
משתתפים :הדר אבירם ,עילי אהרנסון,
נועם וינר ,יורם שחר

חדר 502

חדר 503

13:00

קהילות של עורכי דין ועורכי דין בין
קהילות
יו"ר :אייל כתבן
משתתפים :דרור ארד איילון ,לימור זר
גוטמן ,אברום שר
חדר ישיבות

הפסקת צהרים
זכויות לאומיות של רוב ומיעוט
בחברות רב לאומיות
יו"ר :גילה שטופלר
משתתפים :אביעד בקשי ,הילי מודריק
אבן-חן ,אילן סבן
חדר 502

15:30
16:00

חדר 502

חדר ישיבות

הפסקת קפה

11:30

14:00

אלימות והמדינה
יו"ר :הילי מודריק אבן-חן
משתתפים :לב גרינברג ,הדי ויטרבו,
עמיחי כהן ,יואב מחוזאי

גבול כמרחב חיים :פריפריה ,חברה
ומשפט
יו"ר :אבינועם כהן
משתתפים :תמר אריאלי ,עמוס ישראל-
פליסהואור ,רם מוריאל

מחקר אמפירי על משפט וחברה:
היבטים בינלאומיים והשוואתיים
יו"ר :אודי זומר
משתתפים :יואב דותן ועומר דקל ,אולגה
פרישמן ,תמר קריכלי-כץ
אולם 501

קבוצות שוליים במשפט הישראלי
בשנות ה50-
יו"ר :מימי אייזנשטדט
משתתפים :עומר אלוני ,ניצנה בן-דוד ,דוד
לביא ,נעמי לבנקרון
חדר ישיבות

הפסקת קפה
הפרדה בדיור
יו"ר :ישי בלנק
משתתפים :ישי בלנק ,מנאל ג'ובראן
תותרי ,טליה מרגלית

מחקר אמפירי על משפט וחברה:
היבטים ישראליים ומקומיים
יו"ר :אודי זומר
משתתפים :קרן וינשל-מרגל ,באדי
חסיסי ,רענן סוליציאנו-קינן

חדר 502

חדר 503

גיל כגבול חברתי-משפטי :על היבטים
משפטיים של הזיקנה בישראל
יו"ר :ישראל )איסי( דורון
משתתפים :ישראל )איסי( דורון ,מיכל
סגל ,מיטל סגל-רייך ,מיכאל )מיקי(
שינדלר
חדר ישיבות

17:30

הפסקת קפה

18:00

מושב מרכזי  Iלרגל הוצאת הספר :הארנק והחרב :המהפכה המשפטית ושברה ,מאת דניאל פרידמן
יו"ר :יואב דותן ,משתתפים :גד ברזילי ,רות גביזון ,ברק מדינה ,דניאל פרידמן
אולם 501
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יום ה'
9:00

מבקשי מקלט בישראל :מבט רב תחומי
יו"ר :טלי קריצמן-אמיר
משתתפים :אנדה ברק-ביאנקו ,רותם
גלעדי ,אושרת הוכמן ,עדי הרקוביץ'-אמיר,
עידו לוריא ,איילת עוז
)עד שעה  ,11:00מושב בשפה האנגלית(

ממקומי לגלובלי :מדיניות מס וחברה במאה
ה21-
יו"ר :טלי ניר
משתתפים :מורן הררי ,מירית כהן-אייל ,שגית
לוינר ,רפאעת עזאם ,תמיר שאנן

דת משפט ופלורליזם נורמטיבי :היבטים
תיאורטיים ואמפיריים
יו"ר :עידו שחר
משתתפים :גד ברזילי ,איאד זחאלקה ,מנחם
מאוטנר ,לטם פרי-חזן

חדר 502

אולם 501

חדר 503

הפסקת קפה

10:30
11:00

קהילות חוצות גבולות :זיהוי בעלי עניין
והגדרת קהילות פוליטיות
יו"ר :עינת אלבין
משתתפים :מישל בידולף ,אבינועם כהן ,ניר
כהן ,דווייט ניומן ,ראובן ציגלר ,אביעד רובין
)משעה  11:30ועד שעה  ,13:30מושב
בשפה האנגלית(
חדר 502

התפתחויות בדיני הכיבוש :דיון במהדורה
השניה של ספרו של איל בנבנישתי בנושא
דיני כיבוש במשפט הבינלאומי
יו"ר :יובל שני
משתתפים :איל בנבנישתי ,דוד קרצ'מר ,יעל
רונן ,דפנה שרגא

מיעוטים בתוך מיעוטים
יו"ר :מיכאיל קרייני
משתתפים :ראויה אבורביעה ,מיכאיל קרייני,
לאה שקדיאל

אולם 501

חדר 503

12:30

הענקת פרסים בתחרות עבודות מצטיינות של האגודה הישראלית למשפט וחברה והצגת העבודות
יו"ר :הדר אבירם ויפעת הולצמן-גזית ,הזוכים :אירית בלאס ,אורטל בן אהרון ,יניב קליימן
אולם 501

13:15

הפסקת צהרים
ישיבת האסיפה הכללית של האגודה הישראלית למשפט וחברה

14:00

אחריות תאגידית בישראל :הלכה למעשה
יו"ר :עופר סיטבון
משתתפים :עדי אייל ,עלי בוקשפן ,תמר
ברקאי ,דנה וייס

פעילות משפטית בנושא מדיניות הגבול של
מדינת ישראל
יו"ר :איתן דיאמונד
משתתפים :ענת בן-דור ,שרי בשי ,חסן
ג'בארין ,איל גרוס ,תמר פלדמן,
טלי קריצמן-אמיר ,טל שטיינר

אזרחות על תנאי:
יוזמות חקיקה
הפוגעות בזכויות
האזרח בישראל
יו"ר :שרה אוסצקי-
לזר
משתתפים :יוסף
ג'בארין ,יפעת
גוטמן ,סמי סמוחה,
יואב פלד

שולחן עגול  -על
גבולות מקצוע
עריכת הדין
מנקודת מבט
פרקטית
יו"ר :נטע זיו
משתתפים :ורדית
דמרי-מדר ,יואב
וינברג ,ערן נריה,
לבנת פורן,
ענת רודניצקי ,רוני
רוטלר

חדר 503

חדר ישיבות

חדר 502

אולם 501

הפסקת קפה

15:30
16:00

גלובליזציה וזכויות עובדים
יו"ר :חני לרנר
משתתפים :עינת אלבין ,יוסי דהאן ,חני
לרנר ,גיא מונדלק

פרטיות במרחב המצולם
יו"ר :מיכאל בירנהק
משתתפים :ברק אריאל ,מיכאל בירנהק ,טלי
חתוקה ,ענבל רובינשטיין

מושב לרגל הוצאת הספר :מידתיות ותרבות
חוקתית ,מאת משה כהן אליה ,עידו פורת
יו"ר :גילה שטופלר
משתתפים :בנימין בלום ,ריבי וייל ,מרגית
כהן ,משה כהן-אליה ,עידו פורת

אולם 501

חדר 503

חדר ישיבות

17:30

הפסקת קפה

18:00

מושב מרכזי  :IIניהול משאבי טבע וצדק חלוקתי
יו"ר :אפי מיכאלי ,משתתפים :אבישי ברוורמן ,דניאל גוטווין ,נדיה צימרמן ,יאיר שגיא ,דרור שטרום
אולם 501
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תכנית מפורטת
יום ד'
 9:30 - 9:15ברכות ,אולם 501
פרופ' משה כהן אליה ,דיקן הפקולטה למשפטים ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
נציג האגודה הישראלית למשפט וחברה
ד"ר עופר סיטבון ,ד"ר טלי קריצמן-אמיר ,ד"ר גילה שטופלר ,מארגני הכנס ,הפקולטה למשפטים ,המרכז
האקדמי למשפט ולעסקים

מושבים מקבילים11:00 - 09:30 :
שולחן עגול :הפרדה בין המינים בהשכלה הגבוהה ,אולם 501
יו"ר המושב:
משתתפים:

יופי תירוש ,אוניברסיטת ת"א
שרון אברהם וייס ,נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
יעקב בן שמש ,הקריה האקדמית אונו
אביעד הכהן ,מכללת שערי משפט
מיכל טמיר ,מכללת שערי משפט
אוריאל פרוקצ'יה ,המרכז הבינתחומי
תמי קצביאן ,האוניברסיטה העברית
אתי רפאלוביץ ,אוניברסיטת ת"א
מלכה רפפורט-חובב ,האוניברסיטה העברית

משפט ואלימות מדינתית ,חדר 502
יו"ר המושב:
משתתפים:

הילי מודריק -אבן חן ,מכללת שערי משפט
לב גרינברג ,אוניברסיטת בן גוריון
דמוקרטיה :הכלת אלימות או עידודה?
הדי ויטרבו ,אוניברסיטת לונדון SOAS
עינויים ְור ָאיוֹת חזותיוֹת – מבט מחודש
עמיחי כהן ,הקריה האקדמית אונו
שליחים אלימים :המשפט הבינלאומי ככלי להשגת שליטה פנימית בשימוש באלימות מדינתית
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יואב מחוזאי ,אוניברסיטת חיפה
גבולות משפטיים נזילים :חקיקת החירום בישראל

גבול כמרחב חיים :פריפריה חברה ומשפט ,חדר ישיבות
יו"ר המושב:
משתתפים:

אבינועם כהן ,אוניברסיטת ת"א
תמר אריאלי ,מכללת תל חי
גבולות ושכנות כמשחק פוליטי באשכולות איזוריים בפריפריה :ניסוי וטעיה בתנאי אי -שוויון
עמוס ישראל-פליסהואור ,חוקר עצמאי ,ותמר אריאלי ,מכללת תל חי
הגבול במרחב ובהלכה היהודית :מקום ממשי ,רב ממדי ,גמיש ומפתיע
מוריאל רם ,אוניברסיטת בן גוריון
מעבר לנורמלי :מופעים מכוננים של מושג הגבול במרחבי ריבונות אנומליים

מושבים מקבילים13:00 - 11:30 :
משפחות ,משפט וגלובליזציה ,חדר 502
יו"ר המושב:
משתתפים:

דפנה הקר ,אוניברסיטת ת"א
דפנה הקר ,אוניברסיטת ת"א
מבוא :משפחתיות ומשפט בעידן הגלובליות המוגבלת
צבי טריגר ,המסלול האקדמי – המכללה למנהל
תיירות פריון של ישראלים בחו"ל :היבטים משפטיים ,תרבותיים ואתיים
אסנת כהן-ליפשיץ ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
"נגמר הטיול ...חוזרים לסבא וסבתא"  -משפחות מהגרים לא מתועדים בישראל
שרון שקרג'י ,אוניברסיטת מישיגן
ביחד זה לפעמים לבד :על ההסדרה העבר-לאומית של זוגיות אלטרנטיבית

משפט פלילי וגלובליזציה ,חדר 503
יו"ר המושב:
משתתפים:
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יואב מחוזאי ,אוניברסיטת חיפה
הדר אבירם ,אוניברסיטת קליפורניה  -הייסטינגס
בין המקומי ,הפדרלי ,והגלובלי :השפעת המשבר הכלכלי על תעשיית בתי הסוהר בארה"ב
ומחוצה לה
עילי אהרונסון ,אוניברסיטת חיפה
השפעת הגלובליזציה על הפללת התנהגויות ברמה המדינתית :דיון היסטורי והשוואתי

נועם וינר ,אוניברסיטת מישיגן ומטה האו"ם
לגיטימציה וענישה בבתי המשפט הפליליים הבינלאומיים
יורם שחר ,המרכז הבינתחומי
מדינת עולם

קהילות של עורכי-דין ועורכי-דין בין קהילות ,חדר ישיבות
יו"ר המושב:
משתתפים:

אייל כתבן ,המרכז האקדמי למשפט ועסקים
דרור ארד-אילון ,וועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין
דין משמעתי אוטונומי כערובה לעצמאות הפרופסיה
לימור זר-גוטמן ,המסלול האקדמי – המכללה למנהל
גבולות עצמאות פרופסיית עורכי הדין בישראל
אברום שר ,אוניברסיטת לונדון
פוליטיקה של פרופסיה אחת ,אומה אחת  -הדרת ה"אחר" הפרופסיונלי

מושבים מקבילים15:30 - 14:00 :
זכויות לאומיות של רוב ומיעוט בחברות רב לאומיות ,חדר 502
יו"ר המושב:
משתתפים:

גילה שטופלר ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
אביעד בקשי ,אוניברסיטת בר אילן והקריה האקדמית אונו
בזכות הזכות למדינת לאום – על חסרונו של השיקול הלאומי בפסקי-הדין בעניין חוק האזרחות
והכניסה לישראל )הוראת שעה( ,התשס"ג2003-
הילי מודריק-אבן חן ,מכללת שערי משפט
מדינת הלאום ,מיעוטים לאומיים וחשיבותם של סמלים לאומיים
אילן סבן ,אוניברסיטת חיפה
"תג המחיר" הנוסף של הכיבוש :חקיקה חדשה והצעות-חוק חדשות

מחקר אמפירי על משפט וחברה :היבטים בינלאומיים והשוואתיים ,אולם 501
יו"ר המושב:
משתתפים:
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אודי זומר ,אוניברסיטת ת"א
עומר דקל ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ,ויואב דותן האוניברסיטה העברית
כללים משפטיים כמכשיר לנטרול הטיות קוגניטיביות
אולגה פרישמן ,אוניברסיטת ת"א
זהות בתי משפט עליונים בעולם כפי שהיא משתקפת באתרי האינטרנט הרשמיים שלהם
תמר קרכלי כץ ,אוניברסיטת ת"א

אפליה מבוססת בחירה :ניתוח המקרה האמריקאי

קבוצות שוליים במשפט הישראלי בשנות החמישים ,חדר ישיבות
יו"ר המושב:
משתתפים:

מימי אייזנשטדט ,האוניברסיטה העברית
עומר אלוני ,אוניברסיטת ת"א
למען ישכון שלום בכפר :השתקפויות של גישות אוריינטליסטיות במשפט הישראלי המוקדם
ניצנה בן דוד ,אוניברסיטת ת"א
דוד רייפן  -שופט נוער :מקרה ,חזון ,אסטרטגיה
נעמי לבנקרון ,אוניברסיטת ת"א
השופטת מינה שמיר והוועדה לבעיית הנערות הסוטות
דוד לביא ,אוניברסיטת פריז 8
תיאולוגיה פוליטית כאסטרטגיה של האחר החברתי בהתנגדות לתהליכי חקיקה :בגין מול
מפא"י בהסכם השילומים

מושבים מקבילים17:30 - 16:00 :
הפרדה בדיור ,חדר 502
יו"ר המושב:
משתתפים:

ישי בלנק ,אוניברסיטת ת"א
ישי בלנק ,אוניברסיטת ת"א
על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על היפרדות?
טליה מרגלית ,אוניברסיטת ת"א
איים של עושר בתלת ממד :מגדלים" ,פלוטוקרטים" והמרחב העירוני סביבם
מנאל ג'ובראן-תותרי ,אוניברסיטת ת"א
בין הזכות לשוויון לזכות לקהילה בדיני המכרזים

מחקר אמפירי על משפט וחברה :היבטים ישראליים ומקומיים ,חדר 503
יו"ר המושב:
משתתפים:

אודי זומר ,אוניברסיטת ת"א
קרן וינשל-מרגל ,יפעת טרבולוס וענבל גלון ,האוניברסיטה העברית ובית המשפט העליון
יצירת מדד משקלות להערכת העומס השיפוטי בישראל
באדי חסיסי ,אוניברסיטת בר אילן
לגיטימיות המשטרה :נקודות מבט של קבוצות המיעוט והרוב בישראל
רענן סוליציאנו קינן ,מרדכי קרמניצר ושרון אלון ,האוניברסיטה העברית ,המכון הישראלי
לדמוקרטיה ואוניברסיטת ת"א
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ניתוח ניסויי של שיפוט מידתיות :מדיניות הסיכולים הממוקדים בישראל כמקרה בוחן

גיל כגבול חברתי  -משפטי :על היבטים משפטיים של הזקנה בישראל ,חדר ישיבות
יו"ר המושב:
משתתפים:

ישראל )איסי( דורון ,אוניברסיטת חיפה
ישראל )איסי( דורון ,אוניברסיטת חיפה
זיקנה בהיכלים של צדק :על ההבניה החברתית של הזיקנה בפסיקת בית המשפט העליון
מיכל סגל ,אוניברסיטת חיפה ועמותת "ידיד"
עמדותיהם של אנשים זקנים כלפי מערכת החוק ובתי המשפט :סוגיות בנגישות ,אמון וגילנות
מיטל סגל-רייך ,משרד המשפטים
אתיקה מקצועית בייצוג משפטי של לקוחות זקנים :על דילמות אתיות רווחות בייצוג זקנים
ומסגרת קבלת ההחלטות של עורכי הדין
מיכאל )מיקי( שינדלר ,אוניברסיטת בר אילן ועמותת "יד ריבה"
הגבלת חירותו של האדם הדמנטי :אפוטרופוס ומודליים חלופיים

מושב מרכזי 19:30 - 18:00 I
מושב לרגל הוצאת הספר "הארנק והחרב :המהפכה המשפטית ושברה" מאת דניאל
פרידמן ,אולם 501
יו"ר המושב:
משתתפים:
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יואב דותן ,האוניברסיטה העברית
גד ברזילי ,אוניברסיטת חיפה
רות גביזון ,האוניברסיטה העברית
ברק מדינה ,האוניברסיטה העברית
דניאל פרידמן ,אוניברסיטת ת"א

יום ה'
מושבים מקבילים10:30 - 09:00 :
מבקשי מקלט בישראל :מבט רב תחומי ,חדר 502

המושב נערך בשפה האנגלית ויימשך עד השעה 11:00
יו"ר המושב:
משתתפים:

טלי קריצמן-אמיר ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
אנדה ברק ביאנקו ,אוניברסיטת חיפה
בתי אוכל של פליטים מאריתריאה וסודן בדרום תל-אביב  :יזמות אתנית בלימבו
רותם גלעדי ,האוניברסיטה העברית
האמנם מחויבות היסטורית? על יחסה של מדינת ישראל לאמנת הפליטים 1955-1951
אושרת הוכמן ,המרכז האקדמי רופין; עדי הרקוביץ-אמיר ,אוניברסיטת חיפה
עמדות הציבור בישראל כלפי מבקשי מקלט :הומניטריות והשלכותיו על עמדות מדירות
עידו לוריא ,נציבות האו"ם לפליטים  /רופאים לזכויות אדם
מצבם הנפשי והרפואי של מהגרים בישראל-ניסיון המרפאה הפתוחה למהגרי עבודה ומבקשי
מקלט /רופאים לזכויות אדם
איילת עוז ,הסנגוריה הציבורית הארצית
בין מנהלי לפלילי :נוהל הטיפול במסתננים והמשפט הפלילי

ממקומי לגלובלי :מדיניות מס וחברה במאה ה ,21-אולם 501
יו"ר המושב:
משתתפים:

טלי ניר ,האגודה לזכויות האזרח בישראל
מירית כהן אייל ,אוניברסיטת פיטסבורג

Legal Mirrors of (Tax) Entrepreneurship
שגית לוינר ,אוניברסיטת באפלו ,הקריה האקדמית אונו

The Intricacies of Tax & Developments
רפעאת עזאם ,המרכז הבינתחומי
פרשנות דיני המסים :מס אמת וזכויות אדם בפסיקת בית המשפט העליון בישראל
תמיר שאנן ,המכללה למנהל ,מורן הררי ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
ושגית לוינר ,אוניברסיטת באפלו ,הקריה האקדמית אונו

Israel International Tax & Developments: A Contemporary Perspective
Israel National Report for the 19th Congress of the International
Academy for Comparative Law
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דת ,משפט ופלורליזם נורמטיבי :היבטים תיאוריים ואמפיריים ,חדר 503
יו"ר המושב:
משתתפים:

עידו שחר ,אוניברסיטת חיפה
גד ברזילי ,אוניברסיטת חיפה
דתיות ,ליברליות וקהילות בעידן גלוקלי
איאד זחאלקה ,ביה"ד השרעי בירושלים והאוניברסיטה העברית
לפ ְקה אלַ -א ַק ִליַאת
ההלכה הנוהגת בקרב המיעוט המוסלמי בישראל בהשוואה ִ
מנחם מאוטנר ,אוניברסיטת ת"א
בין הכותל ,האוניברסיטה ,וחופי הים
לטם פרי-חזן ,אוניברסיטת חיפה
פלורליזם משפטי בשדה מדיניות החינוך :משפט ,דת וגבולות קהילתיים בבתי-הספר החרדיים
בישראל ובבלגיה

מושבים מקבילים12:30 - 11:00 :
קהילות חוצות גבולות :זיהוי בעלי עניין והגדרת קהילות פוליטיות ,חדר 502

המושב נערך בשפה האנגלית ,יחל בשעה  11:30ויסתיים בשעה 13:30
יו"ר המושב:
משתתפים:

עינת אלבין ,האוניברסיטה העברית
אבינועם כהן ,אוניברסיטת ת"א
עבר-לאומיות של מדינות ומהגרים ,ומאבק תחומי השיפוט על מדיניות הגירה ואכיפתה
בארה"ב
ניר כהן ,אוניברסיטת בר-אילן
"להחזיר את הילדים הביתה"? הבנייה של דור שני למהגרים ישראלים כאזרחים תפוצתיים.
דווייט ניומן ,אוניברסיטת ססקצ'ואן; מישל בידולף ,אוניברסיטת ססקצ'ואן

Indigeneity and Effects of Internationalized Indigenous Rights in Israel
ראובן )רובי( ציגלר ,אוניברסיטת רדינג
נוכחים ,נפקדים ,מצביעים? חברות בקהילה פוליטית שגבולותיה מתעצבים
אביעד רובין ,אוניברסיטת חיפה
האם עלינו לבסס הכרה תרבותית קבוצתית על סמך זכאות היסטורית? אתגר השילוב של
מהגרים מוסלמים באירופה

התפתחויות בדיני הכיבוש :דיון במהדורה השנייה של ספרו של איל בנבנישתי בנושא דיני
כיבוש במשפט הבינלאומי ,אולם 501
יו"ר המושב:
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יובל שני ,האוניברסיטה העברית

משתתפים:

אייל בנבנישתי ,אוניברסיטת ת"א
דוד קרצ'מר ,מכללת ספיר
יעל רונן ,מכללת שערי משפט
דפנה שרגא ,האוניברסיטה העברית

מיעוטים בתוך מיעוטים ,חדר 503
יו"ר המושב:
משתתפים:

מיכאיל קרייני ,האוניברסיטה העברית
ראויה אבורביעה ,האוניברסיטה העברית
על שקיפותן המשפטית של נשים ערביות בנגב :מקרה הבוחן של פוליגמיה
מיכאיל קרייני ,האוניברסיטה העברית
המלכודת הרב-תרבותית – המקרה של העדות הפלסטיניות בישראל
לאה שקדיאל ,מכללת ספיר
הכותל המערבי ואני

הענקת פרסים בתחרות עבודות מצטיינות של האגודה הישראלית
למשפט וחברה והצגת העבודות :אולם 13:15 - 12:30 ,501
יו"ר המושב:
משתתפים:

הדר אבירם ,אוניברסיטת קליפורניה ,הייסטינג; יפעת הולצמן-גזית ,המסלול האקדמי -
המכללה למינהל
אירית בלאס ,אוניברסיטת תל אביב
שסעים באוטופיה :עורכי דין פלשתינים בארגוני זכויות אדם ישראליים
אורטל בן אהרון ויניב קליימן ,האוניברסיטה העברית בירושלים
תעלומת העבודה החסרה :חייו ופועלו של השופט ציון אלוף

מושבים מקבילים15:30 - 14:00 :
אחריות תאגידית בישראל :הלכה למעשה ,חדר 503
יו"ר המושב:
משתתפים:
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עופר סיטבון ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
עדי אייל ,אוניברסיטת בר אילן; עלי בוקשפן ,המרכז הבינתחומי
אחריות חברתית תאגידית – החובות על נושאי משרה ומגמות בחקיקה ויישומה
תמר ברקאי ,המסלול האקדמי  -המכללה למינהל והמכללה האקדמית ת"א-יפו
עובדים ,מחזיקי עניין ואחריות תאגידית :בעקבות מקרה פלאפון
דנה וייס ,אוניברסיטת ת"א.

אחריות תאגידים לזכויות-אדם :מסגרת לפעולה משפטית בבית-המשפט הגבוה לצדק.

שולחן עגול :מדיניות הגבול של מדינת ישראל ,חדר ישיבות
יו"ר המושב:

איתן דיאמונד ,משלחת הוועד הבינלאומי של הצלב האדום )(ICRC

משתתפים:

ענת בן דור ,אוניברסיטת ת"א
שרי בשי ,עמותת גישה
חסן ג'בארין ,עדאלה  -המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
איל גרוס ,אוניברסיטת ת"א
תמר פלדמן ,האגודה לזכויות האזרח בישראל
טלי קריצמן-אמיר ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
טל שטיינר ,המוקד להגנת הפרט

אזרחות על תנאי :יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל ,חדר 502
יו"ר המושב:
משתתפים:

שרה אוסצקי-לזר ,מכון ון ליר בירושלים
יוסף ג'בארין ,אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית תל-חי
על הצעת חוק יסוד :ישראל – מדינת הלאם של העם היהודי
יפעת גוטמן ,האוניברסיטה העברית
חוק הנכבה וחקיקה היסטורית בישראל ובעולם
יואב פלד ,אוניברסיטת ת"א
התפתחות המשפט החוקתי ביחסו לאזרחים הפלסטינים :האמנם דמוקרטיה אתנית?
סמי סמוחה ,אוניברסיטת חיפה
האמנם החקיקה לצמצום זכויות פוגעת קשה בחוסנה של הדמוקרטיה האתנית בישראל?

שולחן עגול :גבולות מקצוע עריכת הדין מנקודת מבט פרקטית  ,אולם 501
יו"ר המושב:
משתתפים:
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נטע זיו ,אוניברסיטת ת"א
ורדית דמרי-מדר ,האוניברסיטה העברית
יואב וינברג ,עירית לוד
ערן נריה ,האגף לסיוע משפטי
לבנת פורן ,המרכז למימוש זכויות רפואיות
ענת רודניצקי ,אוניברסיטת ת"א
רוני רוטלר ,אוניברסיטת בר אילן

מושבים מקבילים17:30 - 16:00 :
גלובליזציה וזכויות עובדים ,אולם 501
יו"ר המושב:
משתתפים:

חני לרנר ,אוניברסיטת ת"א
עינת אלבין ,האוניברסיטה העברית
מחויבות ארגוני עובדים למהגרי עבודה :פרספקטיבה של צדק גלובלי
יוסי דהאן ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים; חני לרנר ,אוניברסיטת ת"א )ביחד עם פאינה
מילמן ,אוניברסיטת חיפה(
זכויות עובדים גלובליות – חובה מוסרית קוסמופוליטית
גיא מונדלק ,אוניברסיטת ת"א
צדק בשוק עבודה גלובלי :יישוב מחלוקות חוצות-גבולות בין עובדים

פרטיות במרחב המצולם ,חדר 503
יו"ר המושב:
משתתפים:

מיכאל בירנהק ,אוניברסיטת ת"א
ברק אריאל ,האוניברסיטה העברית
שימוש במצלמות אישיות על ידי זרועות המדינה במרחב הציבורי
מיכאל בירנהק ,אוניברסיטת ת"א
מחטף הפרטיות הגדול
טלי חתוקה ,אוניברסיטת ת"א
"נקי ובטוח" :האם המרחב הציבורי ציבורי?
ענבל רובינשטיין ,אוניברסיטת ת"א
מצלמות מעקב) :היעדרה של( המסגרת המשפטית

מושב לרגל הוצאת הספר "מידתיות ותרבות חוקתית" מאת משה כהן אליה ועידו פורת,
חדר ישיבות
יו"ר המושב:
משתתפים:
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גילה שטופלר ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
בנימין בלום ,האוניברסיטה העברית
ריבי וייל ,המרכז הבינתחומי
מרגית כהן ,האוניברסיטה העברית
משה כהן  -אליה ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
עידו פורת ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

מושב מרכזי 19:30 - 18:00 II
ניהול משאבי טבע וצדק חלוקתי ,אולם 501
יו"ר המושב:
משתתפים:
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אפי מיכאלי ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
אבישי ברוורמן ,יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת
דני גוטווין ,אוניברסיטה חיפה
נדיה צימרמן ,אוניברסיטת חיפה
יאיר שגיא ,אוניברסיטת חיפה
דרור שטרום ,המכון הישראלי לתכנון כלכלי

תקצירי המושבים
יום ד'
מושבים מקבילים09:30-11:00 :
שולחן עגול :הפרדה בין המינים בהשכלה הגבוהה
יו"ר המושב :יופי תירוש ,אוניברסיטת ת"א
יוזמת המושב :יופי תירוש ,אוניברסיטת ת"א
בשנים האחרונות נפתחים מסלולי לימודים אקדמיים ייעודים לחרדים .הלימודים במסלולים אלה מתקיימים
בהפרדה בין גברים לנשים ,ועל פי רוב גם בקמפוסים נפרדים מן הקמפוס המרכזי של האוניברסיטאות והמכללות
המקיימות אותם .משתתפי השולחן העגול יבחנו את הלגיטימיות של המסלולים הללו לאור המטרות החברתיות
שנועדו לשרת ,ולאור המחירים שלהם במונחים של שוויון וזכויות חוקתיות אחרות .הדוברים בשולחן העגול יציגו
עמדות שונות מפרספקטיבות מגוונות .למשל ,מנקודת הראות של הות"ת ,מפרספקטיבה של מרצה המלמד
במסלולים נפרדים ,מזווית של מי שבאה מתוך הקהילה החרדית ללימודים גבוהים באוניברסיטה ,ומפרספקטיבה
משפטית חוקתית.
משתתפים:
שרון אברהם וייס ,נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
יעקב בן שמש ,הקריה האקדמית אונו
אביעד הכהן ,מכללת שערי משפט
מיכל טמיר ,מכללת שערי משפט
אוריאל פרוקצ'יה ,המרכז הבינתחומי
תמי קצביאן ,האוניברסיטה העברית
אתי רפאלוביץ ,אוניברסיטת ת"א
מלכה רפפורט-חובב ,האוניברסיטה העברית

משפט ואלימות מדינתית
יו"ר המושב :הילי מודריק -אבן חן ,מכללת שערי משפט.
יוזם המושב :הדי ויטרבו ,אוניברסיטת לונדון .SOAS
המושב יעסוק בסוגיות שעניינן מערכת היחסים בין המדינה לאלימות :מדוע וכיצד מתרחשת אלימות בחסות
המדינה? מהן המשמעות וההשלכות של אלימות זו? באילו נסיבות המדינה מאפשרת הכלה של אלימות ובאילו
נסיבות היא מאיצה הידרדרות לאלימות? מה טיב הקשר בין ריבונות ,חוק וכוח? ההרצאות במושב יבחנו את
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הסוגיות הללו תוך יצירת דיאלוג בין משפט לבין שדות ידע שונים :סוציולוגיה ,מיקרו-כלכלה ,לימודים חזותיים
ומדע המדינה.

לב גרינברג ,אוניברסיטת בן גוריון.
דמוקרטיה :הכלת אלימות או עידודה?
ההרצאה תדון בדמוקרטיה כמנגנון ממוסד ומוסכם שהתפתח במערב אירופה לצורך הכלת קונפליקטים
מעמדיים בצורה לא אלימה ,על ידי הכרה ,ייצוג ,תיווך והשגת פשרות .המונח "מרחב פוליטי" יוצע כמסגרת
אנליטית לבחינת הדמוקרטיה באופן ביקורתי .מרחב פוליטי הוא בדיוק אותו תהליך של הכרה ,ייצוג ,תיווך ופשרות
שאמור להתקיים במשטר דמוקרטי ,אך לעיתים איננו מתקיים ,ואף מידרדר לאלימות .המרחב הפוליטי,
המתמסד על ידי כללי המשחק הדמוקרטיים ,הוא מרחב סמלי ,שיכול להיפתח ,אבל גם עלול להיסגר .ההרצאה
תבחן את התנאים היסודיים לפתיחה מתמדת של מרחבים פוליטיים חדשים להכלת קונפליקטים ,וגם את
הסיבות לסגירת המרחב ולהידרדרות אלימה.
שני תנאי היסוד לפתיחת מרחב פוליטי להכלת קונפליקטים היו קיימים במערב אירופה בעת מיסוד הדמוקרטיה:
גבול פיזי וסמלי המכיל את כלל האזרחים )מדינת הלאום( ומאזן כוח בין שולטים לנשלטים .תנאים אלה לא
מתקיימים ברוב המדינות שאליהן התפשטו המעצמות האירופאיות ,ושעל אוכלוסייתן כפו מעצמות אלה גבולות
שאינם מכילים את כלל האוכלוסייה הכפופה למדינה .חוסר האיזון בכוח ואי הכלת כלל האוכלוסייה הפכו
למכשול לפתרון קונפליקטים גם במקומות עליהן השתלטה אוכלוסייה אירופאית ואף מיסדה משטר דמוקרטי
עבור המתיישבים בלבד )ארה"ב ,קנדה ,אוסטרליה ,דרום אפריקה( .הדמוקרטיה הפכה במקרים אלה לבעיה ,ואף
סיבה להפעלת אלימות )אפליה ,דחיקה מהקרקע ואף השמדה(.
לפי ההמשגה שתוצע בהרצאה ,הדמוקרטיה היא מאיץ שמוביל לאלימות במקומות בהן קיימות זהויות שאינן
מכילות את האחר ,בין אם אלה גזעיות ,אתניות או דתיות ,ומבקשות לכפות את רצון הרוב על המיעוט .במקרה
זה ,הקבוצה השלטת נוטה לשלול את זכויות האחרים ולדכא אותם ,כדי לא לאבד את השליטה על המדינה,
שהיא מנגנון הפעלת האלימות.

הדי ויטרבו ,אוניברסיטת לונדון .SOAS
ור ָאיוֹ ת חזותיוֹ ת – מבט מחודש.
עינויים ְ
ההרצאה תקרא תגר על שתי הנחות העומדות בבסיס השיח המשפטי והחברתי על עינויים מדינתיים )או עינויים
בחסות המדינה( :האחת ,שהסוג הטוב ביותר של ראיות חזותיות לעינויים הוא תמונות או קטעי וידאו "מדויקים"
ו"נייטרליים" .השנייה ,שהאלימות הכרוכה בעינויים היא פיסית או מנטלית ,אך לא מעבר לכך.
בהרצאה ייבחנו ייצוגים חזותיים שונים של עינויים – תמונות ,ציורים וקטעי וידאו .תחילה ,אדון בתמונות וקטעי
וידאו מהסוג שנתפס ,לרוב ,כבעל הערך הראייתי הגבוה ביותר ,ואצביע על מגבלותיהם הראייתיות והמושגיות.
אטען כי דווקא ראיות מסוג זה עלולות ,באופנים שונים ,לתרום להסתרתם של היבטים עובדתיים ואתיים של
עינויים .לצד זאת ,אנתח ייצוגים חזותיים של עינויים שנתפסים כבעלי מעמד ראייתי נחות יחסית ,ואטען כי דווקא
הם עשויים ,במובנים מסוימים ,לשפוך אור על מימדים חשובים של עינויים ,שאינם זוכים לתשומת-הלב הראויה
להם.
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מתוך ניתוח ייצוגים אלה ,אצביע גם על החשיבות שבהמשגה מחדש של עינויים .הנטייה הדומיננטית בשיח
המשפטי )הבינלאומי והמדינתי( היא להגדיר עינויים במונחים של אלימות פיסית ומנטלית .אך עינויים בחסות
המדינה כרוכים בשני סוגים נוספים ,ורבי-חשיבות ,של אלימות מדינתית .ראשית ,הם כרוכים באלימות הייצוג.
אלימות זו כוללת ,בפרט ,את ניסיונותיה של המדינה לשלוט על מה שקורבנות העינויים ,והציבור בכלל ,יכולים
לראות ולדעת על עינויים .הסוג השני של אלימות הוא אלימות המשפט ,שמשמעותה ,בהקשר זה ,השימוש
במשפט כדי לאפשר ולהצדיק הן את השימוש בעינויים והן את אי-הניראות הציבורית של עינויים.

עמיחי כהן ,הקריה האקדמית אונו.
שליחים אלימים :המשפט הבינלאומי ככלי להשגת שליטה פנימית בשימוש באלימות מדינתית.
המשפט הבינלאומי מניח כי השימוש בכוח )או האיום בשימוש בכוח כזה( על ידי מדינה כנגד מדינה אחרת אסור,
אלא בהגנה עצמית או באישור מועצת הביטחון של האו"ם .בשל כך ,השימוש המרכזי באלימות מדינתית )שהוא
היציאה למלחמה( כפוף לרגולציה מחמירה.
בהרצאה אנתח את איסור השימוש בכוח על פי הגישה הכלכלית או הרציונלית למשפט ,אשר מניחה כי כל גוף
המבקש להשיג מטרה מסוימת פועל באופן רציונלי על מנת להשיג מטרה זו .הניתוח המוצע כאן גם מניח כי
בבסיס המשפט הבינלאומי הפוזיטיבי העוסק בדיני השימוש בכוח ,קיימת אכן מטרה רציונלית כזו ,וזאת כיוון
שהסכמים בינלאומיים נקבעו בהסכמה בין מדינות ,ואין סיבה להניח כי מדינות הסכימו לכלל שאינו יעיל או רצוי
עבורן.
בספרות הוצעו מספר הסברים רציונליים לאיסור השימוש בכוח ולהסדרים הנלווים לו .בהרצאה זו אבקש להציע
הסדר המבוסס על מודל ה”סוכן – שלוח” ).(Principal Agent
שאלת היסוד בנושא מלחמות היא מדוע מדינות יוצאות למלחמה ,בידיעה שמלחמה גורמת פעמים רבות
להפסד לשני הצדדים .סיבה אחת )לא בלעדית( ליציאה למלחמה היא העובדה שקבוצות שונות בתוך המדינה
הן בעלות אינטרסים שונים ,ולעיתים גורם בתוך המדינה תומך ביציאה למלחמה מאינטרסים שלו ,שאינם בהכרח
זהים עם האינטרס הכולל של המדינה .בעיה זו ניתן לנתח בכלים של המודל הכלכלי של "סוכן -שלוח" .מודל זה
מניח כי בכל סיטואציה שבה קיים גורם אחד האמור לקבל את ההחלטה ,וגורם אחר האמור ליישמה ,יכול להיווצר
ניגוד אינטרסים בין השניים .בעיות אלו נגרמות בעיקר כיוון שפעמים רבות הגורם המיישם הוא בעל ידע עדיף על
זה של הגורם המחליט .בשל כך יש לפתח מנגנוני פיקוח נרחבים האמורים לפצות על פערי הידע.
את שאלת היציאה למלחמה ניתן לנתח באמצעות מודל זה .למשל :לציבור חסרים הכלים והידע על מנת לפקח
על ההחלטות של מנהיגיו לצאת למלחמה ,אשר בסופו של דבר הציבור הוא זה אשר ישלם את מחירה .באופן
מסורתי הפרלמנט ,אפילו במדינה דמוקרטית ,לא היה מעורב בשאלות אלו ,שנתפסו בתחת סמכותה של הרשות
המבצעת ,אשר פעלה למעשה ללא פיקוח .יצירת מנגנון בינלאומי היכול לפקח על היציאה למלחמה יוצרת
מנגנון פיקוח) :א( הצורך להסביר בפני מועצת הביטחון יוצר שקיפות ,ומגשר על פערי מידע; )ב( הדיון בפני
מועצת הביטחון והאיום בסנקציות כלכליות מעלים את המחיר של היציאה למלחמה ,ומביאים לידיעת האזרחים
את מחירה עוד לפני שקרתה.
סיטואציה זו היא דוגמה בלבד .קיימות עוד סיטואציות בתוך מדינה בהן יש צורך לשלוט בגוף בעל אינטרס
להלחם.
במסגרת ההרצאה אסביר גם כי ככל שהמשטר במדינה דמוקרטית שקוף יותר ,הצורך במועצת הביטחון יורד.
ומכאן עליית כוחם של הפרלמנטים בהכרעות לגבי יציאה למלחמה.
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יואב מחוזאי ,אוניברסיטת חיפה.
גבולות משפטיים נזילים :חקיקת החירום בישראל.
מאז הקמתה ,בשנת  ,1948מדינת ישראל נתונה תחת מצב חירום .פחות ידועה ,אך לא פחות חשובה ,היא
העובדה כי במערכת המשפט הישראלית קיימים מספר מנגנוני חירום משפטיים .לעתים מנגנוני החירום
הללו חופפים ,כלומר מגדירים הוראות דומות .אך ,וחשוב מכך ,מנגנוני החירום השונים גם משלימים זה את זה,
ועקב כך ,מעניקים לשלטון כוח ריבוני רב ,עוד מעבר לסמכות הרבה שחוקי חירום מעניקים מלכתחילה .מערכת
חקיקת החירום בישראל מבוססת על הסדרים רופפים אשר ביניהם גבלות נזילים .היסטורית ,מערכות משפט
מורכבות ונזילות היו שכיחות בקולוניות .ואכן מערכות חוק קולוניאליות מצביעות על היתרון של מבנה משפטי
מורכב ומטולא על פני מערכת אחידה ומקורית .מערך משפטי ,המורכב ממנגנוני תחיקה שונים ,מאפשר
דינמיקה של השלמה ,וכתוצאה מכך מעניק גמישות שלטונית רבה .במילים אחרות ,מערכת משפט נזילה
מותחת את כוחו של הריבון .דינמיקה של יחסים משלימים בין מנגנוני חירום מאפשרת הפעלת מנגנון אחד על
ידי השני ,מעבר ממנגנון אחד למשנהו ,כאשר הראשון מיצה את כוחו ,או הטלאה בין שני דברי חקיקה .הטלאה
שכזו מגבירה את סמכות ההוראות של כוחות החירום .בעוד שכל תקנה בפני עצמה מגדירה פעולה מסוימת
מוגבלת ,אחרי ההטלאה מקבלים סמכות הוראה יותר רחבה ,כך שאפשר ליישם מדיניות פוליטית הרבה יותר
שאפתנית .אני טוען כי נזילותם של מנגנוני החירום היא כלי שלטוני פרוגרמטי בידי השלטון בישראל .כלומר ,זו
שיטה ולא סתם אנומליה משפטית.

גבול כמרחב חיים :פריפריה חברה ומשפט
יו"ר המושב :אבינועם כהן ,אוניברסיטת ת"א.
יוזמי המושב :עמוס ישראל ,חוקר עצמאי .תמר אריאלי ,מכללת תל חי.
גבול הוא הקו הממשק בין רשויות ומדינות .גבול גם מוגדר כקצה שטח ,או הקו התוחם מדינה .בשתי הגדרות
אלה הגבול הוא חסר שטח ,מהות ופונקציה עצמאיים.
מחקרים עדכניים הסבו את תשומת הלב לגבול כמרחב ,ולהבנייתו ולתפקודיו המוגדרים ומושפעים מהקירבה
לגבול .הגדרת מרחב הגבול הוא יחסי ונזיל ונגזר בין השאר מאופן הבנייתו על ידי השלטון המרכזי .ניתוח
גיאוגרפי ,משפטי ופוליטי מצביע על העניין הרב של השלטון המרכזי בגבול ובמרחב הגבול .עם זאת ,מרחבי גבול
הם איזורים פריפריאליים בהגדרתם ,בהם השלטון המרכזי לכאורה מתעניין ומשקיע פחות .מצב זה יוצר לעיתים
פריפריאליות כפולה ,המתבטא בחולשה פוליטית המעצים את המרחק הגיאוגרפי ,ומאפשר את הפעלת
העוצמה של השלטון בקלות יחסית.
בפאנל נבקש להציג יחסי גומלין שונים בין פריפריה ומרכז ,מרחב וחוק ,מופעים של כוח פוליטי והסדרה וכן
אינטרסים והמשגות תרבותיות ומרחביות שונות .כל אלו יחדיו מבנים תפישות שונות של מושג הגבול ויוצרים
תפקודים שונים של גבולות ,שמתגלים כהרבה יותר נזילים ממה שנדמה לכאורה בשטח ובמשפט .הדוגמאות
תהיינה מהמשפט העברי ,מרשויות מקומיות בישראל ומקפריסין.
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תמר אריאלי ,מכללת תל חי.
גבולות ושכנות כמשחק פוליטי באשכולות איזוריים בפריפריה :ניסוי וטעיה בתנאי אי -שוויון
חקר גבולות מתמקד על פי רוב בגבולות לאומיים ,אך גבולות פנימיים ,במיוחד באזורי פריפריה ,חושפים את
מרבית ההמשגות המרחביות ,תרבותיות ופוליטיות המוכרות ,וזאת ללא הזדקקות ל"תירוץ" המקובל של ביטחון
לאומי המושרש כל כך ההתייחס לגבולות לאומיים .כך ,ניתוח תופעת המיסוד של שיתוף פעולה בין רשויות שלטון
באזורי פריפריה במסגרת של אשכולות אזוריים ,חושף את דפוס יחסי הכוח המוכרים בין מרכז ופריפריה ,ואף את
אלו המשוכפלים לתבנית היחסים בין קבוצות אתניות שונות בתוך הפריפריה.
הקמת אשכולות אזוריים ,regional clusters ,היא אמצעי למסד שיתוף פעולה אזורי המכוון להתמודד עם גודל
תת-אופטימאלי של ישובים שכנים לצורך הענקת שירותים ופיתוח תשתיות ,וזאת לאחר חוסר ההצלחה של
נסיונות חוזרים לאחד בין רשויות קטנות .אשכולות אלו מאגדים ישובים עירוניים ומועצות אזוריות ,בהם ישובים
יהודים וערבים ,בישות ממוסדת על-אזורית .האשכולות מוקמים דוקא באזורי פריפריה ,בשאיפה לאתר ולפתח
מנועי צמיחה אזוריים ,לממש יתרונות לגודל ,וכן לחתור לניהול סביבתי בראייה אזורית .בעוד השלטון המקומי
מצפה להשיג התייעלות במתן שירותים ושיפור בדימוי האזורי ,תמיכת הממשלה נובעת בעיקר משאיפה לצמצם
בהוצאות ממשלתיות ולהפחית את מעורבותה בפתרון בעיות לוקאליות.
הניסיון הבינ"ל מראה שמרכיב מרכזי בהצלחת שיתוף פעולה ממוסד בין ישובים הוא רמת האמון והתקשורת בין
מנהיגים מקומיים ושלא די בהקמת מבנה מנהלי המאגד ישובים שכנים כדי לממש את הציפיות הנתלות בשיתוף
פעולה אזורי .גבולות בין רשויות מסמנים לא רק טריטוריה אלא מערך של הבדלים )ואף מאמצי היבדלות
לעיתים( היסטוריים ,כלכליים ,ותרבותיים .אין לצפות שהקמת האשכולות תהווה תחליף להתייחסות השלטון
הלאומי לבעיות חברתיות וכלכליות בעלי שורשים היסטוריים ותרבותיים ,הניזונים מאי שיויוון בשליטה על
קרקעות ומקורות מניבי הכנסה וכוח והמשתקפים בתוואי גבולות אלו .ההתעלמות מהפערים ,מליקויי
התקשורות ואף מהעויינות ההיסטורית המשתקפים בגבולות פנימיים חושפת את הקמת האשכולות כמניפולציה
של השלטון המרכזי המכוונת להפגין עשייה ומעורבות תוך השקעה מינימלית שתהיה מוגבלת בתרומתה לבסס
תקשורת ולחולל שיתוף פעולה בין ישובים שכנים.

עמוס ישראל-פליסהואור ,חוקר עצמאי .תמר אריאלי ,מכללת תל חי.
הגבול במרחב ובהלכה היהודית :מקום ממשי ,רב ממדי ,גמיש ומפתיע
"גבול" הוא מושג שכוחו התפקודי הוא בקביעותו ובקשיחותו לכאורה ,ושנקבע באירועים דרמטיים כגון מלחמה
והסכמים בינלאומיים .בחינת מושג הגבול בהלכה היהודית מגלה תפישה מורכבת הרבה יותר של מושג הגבול
וחושפת יחסי גומלין בין משפט דתי ,פוליטיקה ,ותהליכים חברתיים ותרבותיים.
המחקר מציג את התועלת שבשילוב הפרדיגמה של משפט ומרחב עם תובנות גיאוגרפיות פוליטיות עכשוויות
חושף דרכי התמודדות מקוריים ומפתיעים עם שאלות מרחביות של פנים וחוץ ,קודש וחול ,שלנו ושלהם .הגדרת
המרחב והגבולות לא נתפסים כקבועים ,וכנתונים וגם לא כשקופים וטריוויאליים .המרחב מובנה על ידי החלטות
חברתיות ,חקיקה ופרשנות וטקסים דתיים .הגדרת המרחב היא רב ממדית ,שאינם בהכרח חופפים זה לזה .שטח
יכול להיות שלנו במימד אחד ושלהם במימד אחר .ניתן להגדיל או לצמצם את המרחב המקודש לפי שיקולי
קודש וחול כאחד.
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בהרצאה נציג תופעה זו בדוגמאות הלכתיות והיסטוריות שונות מאוד זו מזו – ערום ועבודה זרה במרחב הציבורי,
מרחבים "זרים" בארץ הקודש ,הלכות מקדש ,הלכות שבת והתייחסות גמישה ומקורית לגבולות הארץ .סוגיות
עתיקות אלו מכילות מנגנונים ורעיונות בעלי השלכות עכשוויות החיוניות לשיח המשפטי והחברתי בקהילה
הדתית ובישראל בכלל .לכן נסיים במחשבות על היעלמותו של המרחב המורכב הזה בשיח ההלכתי ,החברתי
והפוליטי כיום.

מוריאל רם ,אוניברסיטת בן גוריון.
מעבר לנורמלי :מופעים מכוננים של מושג הגבול במרחבי ריבונות אנומליים
כמושג אנליטי ,הגבול מאפשר לנו לבחון מרחבים שמעמדם הבינלאומי נמצא במחלוקת .מקרים כאלו יכולים
ללמד אותנו על האופן בו מתבצעים תהליכי סיפוח ונורמליזציה ,על מנגנוני הממשל שמופעלים על מנת
להשלים תהליכים אלו ועל מגוון תצורות המרחב השונות שנוצרות כתוצאה מהמאבקים על סימון הגבול ,אשר
משפיעים באופן בלתי נמנע גם על האוכלוסיות המתגוררות במקום.
בהרצאתי אבקש להתייחס בעיקר לשאלה כיצד הגבול מתפקד במרחבים בהם המחלוקת חורגת משאלת
הסימון של הגבול בין המדינות היריבות אלא מתרכזת בהטלת ספק בלגיטימיות הקיום של המדינה עצמה ושל
הזכות של הקהילה המתקיימת במדינה זו לייצוג עצמאי .אעשה זאת באמצעות בחינת מקרה אמפירי :הכיבוש
התורכי של צפון קפריסין שהתרחש ב 1974-והביא להקמת מדינת חסות בלתי מוכרת מבחינה בינלאומית.
אבקש לאתר מהם הסממנים הנורמטיבים של גבול במרחב אנומלי מסוג זה ,אילו קונפליקטים נוצרים ממעמדה
של המדינה המסמנת אותו ,באילו אופנים באה לידי ביטוי המופעיות שלו כאתר מרחב ,ומה אנו יכולים להסיק
מכך על ההנחות הנורמטיביות לגבי תפקידיו של הגבול.

מושבים מקבילים11:30-13:00 :
משפחות ,משפט וגלובליזציה
יו"ר המושב :דפנה הקר ,אוניברסיטת ת"א.
יוזמת המושב :דפנה הקר ,אוניברסיטת ת"א.
המושב המוצע יבחן את השינויים המשמעותיים שחלו במשפחתיות בעידן הגלובלי וידון באופנים שבהם
המשפט מגיב לשינויים אלה ,ובה בעת תורם לעיצובם .העידן הגלובלי ,המאפשר תנועה חסרת תקדים בין
מדינות ,של בני אדם ,רעיונות ,ידע וטובין ,מהווה אתגר מורכב עבור מוסד המשפחה וענפי משפט שונים
שקשורים למשפחתיות .משפחות נוצרות היום על-ידי בני זוג בני לאומים ,דתות ותרבויות שונים ,ובעזרת תיירות
פריון ,המאפשרת ,בין היתר ,מפגש של חומרים גנטיים של פרטים משתי מדינות ,ההופכים לעובר שנישא על ידי
אישה במדינה שלישית ,שהופך לילד הנמסר לידיהם של הורים מגדלים במדינה רביעית .דרכי ההיווצרות
הגלובליות הללו מעוררות שאלות בקשר להגדרת המשפחה ,למעמדם האזרחי של פרטיה ,ולדין החל על
קשריהם .במהלך חיי המשפחה ,משפחות רבות חיות ביותר ממדינה אחת ,באותה תקופה או לאורך תקופות
שונות ,או מתפצלות למדינות שונות .הזדמנויות לימודים ,הגירת עבודה ,ופליטות ,מלווים בשאלת הזכות לחיי
משפחה ומשמעותה .מצבים של פרידה בין הורים בנסיבות גלובליות מעוררים שאלות של דיני גירושים ,דיני קניין,
דיני משמורת וחטיפת ילדים .חטיפת ילדים היא גם דוגמא לסוגיה משפחתית גלובלית שעברה הסדרה
בינלאומית ,ואליה מצטרפות סוגיות אחרות ,דוגמת אלימות במשפחה וכללי ברירת הדין ,הזוכות לניסיונות
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הסדרה על-ידי אמנות בינלאומיות .כך ,שיטות משפט לאומיות וטרנס-לאומיות ,נדרשות לתת את הדעת
להיבטים המתעצמים של גלובליזציה על משפחתיות .מכיוון ש'המשפחה' היתה מאז ומעולם אבן יסוד חברתית,
הנתפסת כתנאי לשרידות קהילתית ולאומית ,אופני ההתמודדות הרגולטיביים הללו מלמדים רבות לא רק על
תפיסות משפחתיות ,אלא גם על תפיסות לגבי לאום ,דת ,גזע ,מגדר ,ומשפט.

דפנה הקר ,אוניברסיטת ת"א.
מבוא :משפחתיות ומשפט בעידן הגלובליות המוגבלת
הרצאה זו תציג את המושג "גלובליות מוגבלת" ,דרכו אני מבקשת לסמן את השפעתם הגוברת של תהליכים
גלובליים על משפחות ,בד בבד עם ההכרה שגבולות לאומיים ,קהילתיים ,מעמדיים ומגדריים ,ממשיכים לעצב
את הביוגרפיות המשפחתיות של נשים ,גברים ,ילדים וילדות .ראשית ,אמפה את ההשפעות הגלובליות על
התהליכים הסוציולוגים של היווצרותן ,של חייהן ,ושל פירוקן של משפחות .שנית ,אדון במופעים גלובליים של
המשפט החולש על משפחתיות ,לרבות אמנות בינלאומיות ורלוונטיות גוברת של כללי הסמכות וברירת הדין.
לבסוף ,אטען כי התמקדות בהיבטים הסוציו-משפטיים הגלובליים בקשר למשפחתיות עלולה לעוות את הבנת
התופעה ,מכיוון שישנה נוכחות נמשכת של תפיסות קהילתיות ולאומיות של משפחה ,המשפיעות על דינים
מדינתיים ,השבים ויוצרים גבולות המגבילים משפחות ומשפחתיות.

צבי טריגר ,המסלול האקדמי – המכללה למנהל.
תיירות פריון של ישראלים בחו"ל :היבטים משפטיים ,תרבותיים ואתיים.
תיירות הפריון של ישראלים בחו"ל צברה תאוצה משמעותית בשנים האחרונות .עליית טכנולוגיות פריון
המאפשרות השגת הריונות עבור אוכלוסיות שבעבר הלא רחוק לא יכלו להוליד ילדים ביולוגיים ,בצירוף התרבות
הפרו-נטליסטית הישראלית ,הדגש על קרבת-דם ,המחסור בילדים לאימוץ והגבלת הנגישות המשפטית הן
לאימוץ והן לטכנולוגיות פריון במשפט הישראלי הם בין הגורמים שדוחפים ישראלים רבים לנסוע למדינות שבהן
טכנולוגיות אלה יהיו נגישות להם.
הרצאתי תבחן את תיירות הפריון הישראלית בחו"ל משלוש פרספקטיבות :משפטית )היבט ההפליה בכל הנוגע
לנגישות לטכנולוגיות פריון בארץ ,שקשור לסוגיות כמו שליטת הדת על השימוש בטכנולוגיות פריון(;
פרספקטיבה תרבותית )הפרדוקס שמגולם בפרו-נטליזם חזק לעומת נגישות מוגבלת ביותר לטכנולוגיות פריון
בישראל(; ואתית )תרומת ביציות ופונדקאות מסחרית בחו"ל(.
לאחר הצגת הרקע והפרספקטיבות ,אתמקד בבחינת פונדקאות של ישראלים בהודו לאור שלוש הפרספקטיבות
הללו .הפולמוס סביב סוגיית הפונדקאות לבש צורה של "בעד" ו"נגד" .המתנגדים לפונדקאות מדגישים את
בעיית מסחור גופן של נשים עניות; ניצול מצוקתן; והחפצה הן של רחמן והן של התינוקות שנולדים .הפונדקאות
מבוקרת כתוצר של העולם הפטריארכלי והפער המעמדי הקיצוני בין עשירי ה"עולם המפותח" לבין עניות
ה"עולם השלישי" .כתוצאה ממפגש זה ,נשים עשירות שלא יכולות להרות ,משתמשות ברחמן של נשים עניות,
וגברים הומואים יכולים לנצל את משאביהם כדי להפוך להורים בלא מעורבות של אישה בחייהם ,כמו שקורה
בהליך של הורות משותפת .מנגד ,התומכים בפונדקאות עוסקים בעיקר בטיעונים של שוויון :שוויון בנגישות
לטכנולוגיות פריון ושוויון ביכולת לממש את מה שלהשקפתם הוא הזכות להורות.
מבין המדינות שבהן פונדקאות היא חוקית ,הודו הייתה עד לאחרונה ליעד הפופולרי ביותר ,בעיקר בשל פתיחותה
להורות של גברים הומואים .שילוב של עלויות צנועות יחסית )גם שם עדיין מדובר בהליך יקר מאוד( עם קלות
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פרוצדורלית תרם ככל הנראה לפופולריות היחסית של הודו כיעד ל"תיירות פריון" ישראלית .הקלות היחסית שבה
ניתן היה להשיג הריון באמצעות אישה פונדקאית בהודו )לעומת ארצות הברית ,למשל( ,העלו את החשד שבהודו
פונדקאיות חשופות במיוחד לניצול .כפי שאתאר ,יש בדימוי הנצלני של מוסד הפונדקאות ההודי מידה מסויימת
של אמת ,אם כי בשל סיבות אחרות לגמרי ומפתיעות .בין המנוצלים נמצאות לעיתים לא רק הנשים ההודיות,
אלא גם האזרחים הזרים ,ה"צרכנים"; ההסדרים המשפטיים הישראליים )הסמויים בחלקם הגדול( בכל הנוגע
להכרה באזרחות של היילודים הופכים אותם לפגיעים במיוחד לניצול ולסחיטה הן על-ידי גורמי תעשיית הפריון
ההודית והן על-ידי הרשויות בהודו .מצד שני ,יש בסיפור של הפונדקאות בהודו היבטים רבים ומפתיעים של
העצמה של נשים המתפרנסות מפונדקאות ,ולעיתים המפגש הבין-תרבותי דווקא מניב יחסי כוח מורכבים ואף
הפוכים מאלה שמקובל לתאר.

אסנת כהן-ליפשיץ ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
"נגמר הטיול ...חוזרים לסבא וסבתא"  -משפחות מהגרים לא מתועדים בישראל.
בעשור הראשון של מאה זו ,בשלוש החלטות שונות שקיבלה ,הורתה ממשלת ישראל על הסדרת מעמדם של
ילדי מהגרים השוהים בישראל שלא כדין .במסגרת ההסדר שעוגן בהחלטות הממשלה ,נבחנה התאמתם של
הילדים לתנאים שנקבעו בהן וילד אשר מילא אחר כל תנאי ההחלטה זכה ברישיון לישיבת קבע .מכוח זכאותו
ובתנאי שהם מתגוררים עמו במשק בית משותף ,זכו הוריו ואחיו לרישיון ישיבה ארעי .על מנת לעמוד בתנאי
החלטות הממשלה ,היה על הילדים להוכיח ,כי הם התערו בחברה הישראלית.
החלטות ממשלה אלו התקבלו בעקבות מאבק של ארגוני זכויות אדם ,אשר זכה לתמיכה רחבה של הציבור,
ולאהדת התקשורת ,נגד כוונתה של המדינה לגרש מישראל את ילדי המהגרים .במסגרת מאבק זה ,הודגשה
זהותם הישראלית של ילדי המהגרים והיותם חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית .הקריאה הציבורית להענקת
מעמד חוקי קבוע בישראל כוונה אך ורק כלפי ילדים ולא כללה בגדרה מהגרים בגירים ,אף אם אלו התגוררו ועבדו
בישראל כחוק לאורך שנים רבות והתערו בה.
ההתגייסות הרחבה למאבק ארגוני זכויות האדם מלמדת על גבולות ההכלה וההדרה של החברה הישראלית .על
מנת לזכות במעמד חוקי ,נדרשו ילדי המהגרים הלא מתועדים לעבור דרך "כור ההיתוך" של החברה הישראלית
ולאמץ זהות ישראלית .הדגשת זהותם הישראלית של הילדים והקניית הזכות לרכוש מעמד חוקי בהתבסס על
זהות זו בהחלטות הממשלה ,מעמיקה את זרותם של מהגרים לא מתועדים אחרים ,כמו גם את זרות הוריהם של
הילדים.
ההסדר שהתקבל בהחלטות הממשלה מבנה יחסים מורכבים בין ההורים לילד הזכאי למעמד ומוביל לשבירת
ההיררכיות המוכרות במסגרות משפחתיות ,זאת הן ברובד המשפטי והן ברובד התרבותי .החלטת הממשלה
יוצרת תלות משפטית מתמשכת של ההורים בילדם .כאמור ,מעמדם החוקי בישראל הוענק להם רק בזכותו ,אך
אין זה מעמד קבוע ,כי אם ארעי וחידושו מידי שנה תלוי בקשר המתמשך בין ההורה לילד .גם מבחינה תרבותית
וחברתית ,מתרחש היפוך היררכי ,כאשר הילדים הם אלו אשר בידיהם המפתח לתרבות ולחברה הישראלית,
הדומיננטיות בחיים בישראל וההורים מאבדים מתפקידם המסורתי .תלות ההורים בילדיהם פותחת פתח נרחב
לקונפליקטים בתוך המשפחה ומטילה עול כבד על כתפיהם של הילדים.
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שרון שקרג'י ,אוניברסיטת מישיגן באן ארבור.
ביחד זה לפעמים לבד :על ההסדרה העבר-לאומית של זוגיות אלטרנטיבית.
מערכות יחסים זוגיות שאינן נישואין הופכות נפוצות יותר ויותר עם הזמן .הן גם זוכות לתשומת לב הולכת וגדלה.
אולם ההיבטים העבר-לאומיים של מערכות יחסים מסוג זה לא זכו לחשיבה מספקת .למרות הדמיון ההולך וגדל
בין עמדת המשפט ביחס לנישואין ועמדות ביחס למערכות יחסים אלטרנטיביות אלה ,החקיקה במדינות רבות
מעניקה תוקף עבר-לאומי לנישואין בלבד .כתוצאה מכך ,כאשר בן/בת זוג במערכת שאינה נישואין קונבנציונליים
חוצה גבולות הוא/היא נושא/ת בסיכון של אבדן המעמד )גם אם לא "הסטטוס"( והזכויות שהוקנו לו לפני מעבר
הגבול .זאת בשונה מצדדים בנישואין ,אשר משמרים את מעמדם וזכויותיהם )למעט נישואין של זוגות מאותו המין,
אשר מוחרגים במדינות אחדות מהסדר הנישואין הכללי ,ומבחינה זו נחשבים לזוגיות אלטרנטיבית( .במדינות
אחדות תוצאה זו נגרמת עקב העדר הסדרה ואי בהירות משפטית .במדינות אחרות ,אשר הקדישו לנושא מחשבה,
התוצאות אינן מספקות ,והבסיס התיאורטי של ההסדרים אינו סדור ומבוסס דיו.
המאמר מבקש לחשוב מחדש ובאופן שיטתי על ההסדרה העבר לאומית של זוגיות אלטרנטיבית ולהציע דרכים
להסדרת הנושא .זאת בהתבסס על עיון השוואתי בשיטות משפט מערביות שונות ,וכן על דיון תיאורטי בחומרים
מתחום דיני המשפחה והמשפט הבינלאומי הפרטי .לצורך כך הוא מציע חלוקה של הזוגיות האלטרנטיבית לשלוש
קבוצות" :נשואים ,אבל"" ,כמו נישואין" ו"-לא נישואין" ,ומסביר את הקשיים ,ההצדקות ,והאופן הראוי להכרה עבר-
לאומית בכל אחת מהקבוצות.

משפט פלילי וגלובליזציה
יו"ר המושב :יואב מחוזאי ,אוניברסיטת חיפה.
יוזם המושב :עילי אהרנסון ,אוניברסיטת חיפה.
המשפט הפלילי המודרני התפתח בזיקה להתגבשותה של מדינת הלאום ,הן במישור המוסדי והן במישור
האידיאולוגי .מגמת הגלובליזציה ,המשלבת תהליכים פוליטיים ,כלכליים ,תרבותיים וטכנולוגיים המאתגרים את
כושר הרגולציה של מדינות לאום וחותרים תחת תפיסות מסורתיות של ריבונות מדינתית ,מעודדת שינויים
עכשוויים באופן שבו נוצרות ונאכפות נורמות פליליות ,הן על ידי המדינה והן על ידי מוסדות וארגונים על-לאומיים.
המאמרים בפאנל יאירו היבטים שונים של השינויים המתחוללים בתחום המשפט הפלילי בעידן הגלובליזציה .שני
המאמרים הראשונים בוחנים את התפתחותו של המשפט הפלילי הבינלאומי ,ובכלל זה את האפשרויות
והסיכונים שהוא מגלם ביחס לתצורות עתידיות של ממשל פוליטי ,ואת החולשות והאתגרים עימם הוא מתמודד
ברמה המוסדית .המאמר השלישי יידון באופן שבו מדינות לאום שונות מגיבות לאתגרי הגלובליזציה )ובד בבד,
כמובן ,מעצבות את דמותה של הגלובליזציה עצמה( כאשר הן מפעילות את סמכותן המסורתית להפליל
התנהגויות.

הדר אבירם ,אוניברסיטת קליפורניה  -הייסטינגס.
בין המקומי ,הפדרלי ,והגלובלי :השפעת המשבר הכלכלי על תעשיית בתי הסוהר בארה"ב ומחוצה לה.
מקובל להתייחס לארה"ב כיוצאת דופן בנוף המדינות המערביות מבחינת מדיניות הענישה שלה ,הכוללת עונש
מוות במרבית המדינות ,מספר האסירים לנפש הגבוה ביותר בעולם ,ותנאי מאסר קשים ומבישים ,כולל החזקה
בבידוד לתקופות ארוכות .ואכן ,למן מערכת הבחירות של ריצ'ארד ניקסון בסוף שנות הששים ,עלו רמות הענישה
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ושיעורי הכליאה בארה"ב באופן משמעותי ,ועמם ההיקף הכלכלי של מערכת הכליאה .תופעה זו מיוחסת לשילוב
בין עליית שיעורי הפשיעה בשנות ה 60-לבין גורמים פוליטיים וחברתיים שונים .עם זאת ,למן שנת  ,2008ניכרת
תחילתה של מגמה הפוכה :לראשונה מזה  40שנה ,מספר האסירים בארה"ב נמצא במגמת ירידה; שבע מדינות
ביטלו את עונש המוות ורבות קבעו איסור דה פקטו על הפעלתו; הממשל הפדרלי צמצם את היקף המלחמה
בסמים ושתי מדינות התירו שימוש במריחואנה .מדינות רבות סוגרות בתי כלא ומתירות שחרור מוקדם של
אסירים.
מאמר זה ,המבוסס על פרק מספרי העומד לצאת לאור  ,Cheap on Crimeבוחן את ההסברים לתופעה זו
והשלכותיה בראי כלכלי ,תוך התרכזות בהיבטים המקומיים ,הפדרליים והגלובליים של התופעה .תוך הישענות על
ספרות מתחום ההיסטוריה החברתית ועל ספרות אקונומטרית ,המאמר טוען כי למשבר הכלכלי השפעה כפולה
על היקף וטיב הענישה :מחד ,המחסור באמצעים דורש צמצום בהיקף הפעילות של מערכת הענישה ,ומאידך,
הזמנים הקשים מביאים לחיזוק האנימוס הענישתי נגד קבוצות חלשות במיוחד ,כגון עצורי גואנטנמו ומהגרים
בלתי חוקיים .המאמר מתרכז בטכניקות ההסתגלות של תעשיית בתי הסוהר--חברות כליאה פרטיות וספקי
שירותים--לצמצום בהיקף פעולתם של בתי הסוהר ,ובחיפושם אחרי שווקים אחרים לפעילות מחוץ לגבולות
ארה"ב ובשירות מערכת ההגירה .על סמך נתונים ארכיונים ,מסמכי מדיניות ותשקיפים של חברות כליאה פרטיות
מרחבי ארה"ב ,המאמר מראה כיצד המשבר הכלכלי הביא לטשטוש התחומים בין הזירות המקומית ,הפדרלית
והגלובלית ,בחיפוש נואש אחרי סובייקטים לכליאה ואפיקי רווח חדשים.

עילי אהרונסון ,אוניברסיטת חיפה.
השפעת הגלובליזציה על הפללת התנהגויות ברמה המדינתית :דיון היסטורי והשוואתי.
חלק ניכר מהכתיבה בנושא השפעת הגלובליזציה על המשפט פלילי מתמקד בהיווצרותן ובהתפתחותן של
נורמות משפטיות ברמה העל-לאומית ,ובשאלות הנורמטיביות ,הדוקטרינריות וההליכיות שהתרחבותו של
המשפט הפלילי הבינלאומי מעוררת .מאמר זה מבקש להתמקד בהיבט אחר של השפעת הגלובליזציה על
המשפט הפלילי ,שעד כה לא עורר דיון תיאורטי נרחב .המאמר מתמקד באופן שבו הגלובליזציה משפיעה על
האופן שבו מדינות מפלילות התנהגויות ,כלומר מגדירות את סוגי ההתנהגויות אשר חשופות לסנקציה עונשית
בתחום השיפוט שלהן .במיוחד ,המאמר מבקש לבחון באופן ביקורתי את התזה המקובלת לפיה מגוון התהליכים
הכלכליים ,הפוליטיים והתרבותיים המזוהים עם מגמת הגלובליזציה מובילים באופן בלתי נמנע להתלכדות
ולהידמות של פרקטיקות ההפללה של מדינות שונות ברחבי העולם .המאמר בוחן תזה זו הן בפרספקטיבה
היסטורית )תוך השוואה לעידנים קודמים של התלכדות נורמות משפטיות ברחבי הגלובוס ,למשל כתוצאה
מהתפשטות קולוניאליסטית( ,והן בפרספקטיבה השוואתית ,תוך ניסיון להביא לכדי דיאלוג שני גופי ספרות שעד
כה לא נבחנו במשותף .גוף הספרות הראשון עוסק בסיבות ובתוצאות של התפשטות נורמות משפטיות במדינות
שונות )ובכלל זה הכתיבה בנושא שתלים משפטיים .(legal transplants ,גוף הספרות השני עוסק בניתוח
סוציולוגי של הפללת התנהגויות ,כפרקטיקה המשלבת הן תהליכים פורמאליים של יצירת דין והן תהליכים
פרשניים סמויים יותר של החלת איסורים משפטיים פורמאליים בחיי היום יום .בהתבסס על השילוב שבין שני
גופי ספרות אלה ,המאמר טוען כי אף כי ברמה של יצירת הנורמות ניתן אכן לזהות דרכים שבהן תצורתה
העכשווית של הגלובליזציה מובילה להתלכדות הולכת וגוברת של פרקטיקות הפללה )למשל ,באמצעות הגברת
התמריצים הכלכליים של מדינות לאמץ חקיקה פלילית המוגדרת כסטנדרט רצוי בידי ארגונים על-לאומיים( ,הרי
שהבדלים המושרשים בתרבות המשפטית ובמבנה המוסדי של שיטות משפט שונות פועלים כנגד התלכדות זו,
ובמקרים רבים אף מגבירים את ההבדלים בין משטרי ההפללה הפועלים במדינות שונות.
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נועם וינר ,מטה האו"ם.
לגיטימציה וענישה בבתי המשפט הפליליים הבינלאומיים.
שלב הענישה אמור להוות את פסגת ההליך הפלילי .בעת הנמקת גזר הדין ,אמורים השופטים להציג בפני
הציבור אילו מרכיבים בהתנהלותו של הנאשם מצדיקים את העונש המוטל על הנאשם .בחירת שיקולים אלו
אמורה לשקף את ההיגיון שבבסיס ההליך הפלילי .כך למשל ,קביעת השופטים כי יש להחמיר על מנת למנוע
הישנות המעשה הפלילי מצביעה על כך שהשופטים רואים בהליך הפלילי אמצעי לשינוי חברתי באמצעות
הרתעה .לעומת זאת ,קביעה כי יש להקל בעונש בשל תרומתו הרבה של הנאשם לחברה מצביעה על רציונל
שיקומי ועל ניסיון לערוך באמצעות ההליך הפלילי תיקון באישיותו של הנאשם .כך אף לגבי שיקולי ותורות
נוספים .האם גזרי הדין הניתנים על ידי שופטי בתי המשפט הפליליים הבינלאומיים אכן מספקים אפשרות לעמוד
על מטרת הענישה וההצדקות לקיומו של הליך הפלילי?
המאמר אותו אבקש להציג בכנס מספק ,בפעם הראשונה ,סקירה איכותנית רחבה של כל גזרי הניתן שנפסקו
על ידי בתי המשפט הפליליים הבינלאומיים החל משנות התשעים ,וממפה את שיקולי הענישה באמצעותם
הצדיקו שופטי בתי המשפט את העונשים אותם הטילו על הנאשמים .כמו כן עורך המאמר ניתוח פרטני של
פסק דין מייצג ,על מנת להדגים כיצד עשו השופטים שימוש בתמהיל שיקולי הענישה במקרה נתון .באמצעות
סקירה זאת אבקש למקד את תשומת הלב להצדקות לקיומו של ההליך הפלילי הבינלאומי.
פרקו הראשון של המאמר מציג את האופן שבו תורות ענישה שונות מצדיקות שימוש בסוגים שונים של שיקולי
ענישה .בהמשך פרק זה ,נבחנים ומקוטלגים שיקולי הענישה השונים בהם עשו בתי המשפט הפליליים
הבינלאומיים שימוש על מנת לקבוע איזו תורת ענישה מקדם כל שיקול ענישה .בפרקו השני של המאמר ,מוצגת
סקירה של גזרי הדין של בתי המשפט הפליליים הבינלאומיים ושיקולי הענישה באמצעותם הצדיקו השופטים
את הענישה בכל גזר דין וגזר דין .מטרתה המקורית של הסקירה הייתה לבחון באיזו תורת ענישה דבקים שופטי
בתי המשפט הפליליים הבינלאומיים .דע עקא ,שתחת זיהוי תורת ענישה עקבית כלשהי ,מצביעה הסקירה על
כך ששופטי בתי המשפט הפליליים הבינלאומיים אינם גוזרים את הדין על פי גישה פלילית סדורה .חוסר עקביות
זה אינו בא לידי ביטוי אך בהשוואה שבין בתי המשפט השונים ,או אפילו בהבדלים שבין גזרי הדין שונים של בית
משפט נתון ,אלא אף בגזרי הדין הספציפיים עצמם .כך ברוב מוחלט של גזרי הדין מצדיקים השופטים את העונש
באמצעות שיקולי ענישה המקדמים גישות ענישה ואינטרסים שונים ואף מנוגדים זה לזה .כתוצאה מחוסר
עקביות זה אין כל אפשרות להבין את ההיגיון שעל פיו נגזר הדין.
מסקנת המאמר היא כי יש בחוסר עקביות זה בכדי לפגוע הן בצדק המהותי שבפסקי הדין ,והן בלגיטימציה של
המשפט הפלילי הבינלאומי באופן כללי כמרכיב בתהליכים של צדק מעברי.

יורם שחר ,המרכז הבינתחומי.
מדינת עולם.
שיח הגלובליזציה הרווח בדורנו עוסק בעיקר בשלילתו של סדר העולם הישן .סדר זה מבוסס על חלוקתו הפיזית
והרעיונית של העולם למדינות ריבוניות השולטות ואינן נשלטות בפיסות ארץ מוקפות גבולות נוקשים .בצורתו
הנפוצה מצביע שיח הגלובליזציה על תמורות טכנולוגיות ופוליטיות המניעות מסות גדולות של אנשים ,טובין
ורעיונות מעל גבולות אלה ומוחקות את עיקר משמעותם .ההנחה המקובלת בשיח זה היא כי ממשלותיהן של
מדינות קיימות מאבדות במהירות את שליטתן על הכלכלה ,התקשורת ,החינוך ,הסביבה ואפילו הביטחון לטובת
תאגידים וארגונים אל-ממשלתיים ואלה נוטים לגדול ולהתקבץ מחדש בתצורות גלובליות .העמדה הערכית
הרווחת באשר להנחה זו נעה בין תמיכה נלהבת לאדישות .אני טוען כי עמדה ערכית זו נובעת מאכזבה מהסדר
הישן יותר משהיא מבוססת על תמיכה סדורה בחזון ברור כלשהו של הסדר החדש שיבוא במקומו .בחסותה של
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עמימות זו עלולה האנושות להמיט על עצמה צורה קטלנית ובלתי הפיכה של אותו סדר ישן שהיא הופכת בעת
הנוכחית .במקום מדינות ריבוניות רבות סגורות בגבולותיהן ,חלקן רעות מעת לעת לאזרחיהן וחלקן מסוכנות
מעת לעת לשלום העולם ,עלולה לצמוח מדינה גלובלית אחת שתהיה רעה לתמיד .אם לא ישונה טבע האדם או
תיבנה צורה שונה מכל הצורות הידועות עד כה לארגון החברה האנושית ,עלול ריכוז הכוח הגלובלי להנציח כוח
עריץ .זו אינה תוצאתו האפשרית היחידה של תהליך הגלובליזציה אך היא תוצאה אפשרית הנלמדת מהניסיון
האנושי .מרבית החברות נקלעו בשלב זה או אחר של קיומן למשברי עריצות ,אך אלה תוקנו במרבית המקרים
בלחצן של חברות מתחרות .שילובן של טכנולוגיות בקרה חדשות והיעדרן של חברות מתחרות עלול ליצור,
לראשונה בתולדות האנושות ,עריצות בלתי הפיכה.
צמיחתו המהירה והתבססותו העכשווית של המשפט הפלילי הבינלאומי בתודעה האוניברסלית מעידה על
ממשותה של האפשרות לצמיחתה העתידית של ממשלת עולם .גרעינים ראשוניים וערטילאיים של תודעה
משפטית משותפת )"משפט מקובל"( הולידו בכל תולדות האנושות מוסדות משפטיים שטרמו את התלכידים
החברתיים והמדיניים הגדולים שהכילו אותם ,אך גרעינים ראשוניים אלה צמחו תמיד במשפט הפרטי .משפט
ושיפוט פלילי )אנושי( אפיינו את השלב האחרון והסופי בתהליכים אלה ,הוא המדינה .קיומו של משפט ושיפוט
פלילי שאינו-של-מדינה הוא אנומליה שאין לה תקדים בתולדות האנושות ולכן הוא מעיד על אפשרות סבירה
שתהליך הבנייתה של מדינה מתוך גרעין ראשוני של תודעה משפטית משותפת הואץ מאד בדור הנוכחי והוא
עשוי לייצר מדינת על אוניברסלית מהר משצפו דורות קודמים.

קהילות של עו"ד ועו"ד בין קהילות
יו"ר המושב :אייל כתבן ,המרכז האקדמי למשפט ועסקים
יוזם המושב :אברום שר ,אוניברסיטת לונדון
הפרופסיה המשפטית אינה מונוליטית בדרך כלל ברקעה ,בתחומי העיסוק שבמסגרתה ,במבנה השכר שלה
ובהשקפותיה הפוליטיות .היינץ ולומן הראו כיצד עוה"ד של שיקגו נחלקו לשתי המיספרות; קרלין הראה כיצד
עו"ד יחידנים שונים מאלו העובדים במשרדים הגדולים; אייבל במחקריו אודות הפרופסיה המשפטית באנגליה
ובוולש הציג את ה"קרבות" בין חלקים שונים של הפרופסיה המשפטית.
פאנל זה יעסוק בשאלה כיצד הרגולטורים והמוסדות הפרופסיונליים מטפחים את המיתוס של "פרופסיה אחת"
מגובשת ,על מנת לשמור על הילה של אלטרואיזם.
הפרופסיונלים בתחום המשפט פועלים בין גבולות של קהילות שונות .סאראט ושיינגולד הראו כיצד עריכת הדין
החברתית ממומשת על ידי קהילות שונות של עורכי דין .כיצד הדבר מתיישב עם שיקולים אתיים לפיהם על עו"ד
לקבל על עצמו הטיפול בכל ענין בתחום עיסוקו? האם קהילות של עו"ד יכולות לפעול בעבור קהילת לקוחות או
לקוחות מסוג אחד ולהישאר אתיות?

דרור ארד-אילון ,וועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין
דין משמעתי אוטונומי כערובה לעצמאות הפרופסיה
ההרצאה תציג את הרציונליים לשמירת הדין המשמעתי במתכונתו כיום – אוטונומי ועצמאי הנתון בידי לשכת
עורכי הדין בשילוב עם פיקוח חיצוני מסוים.
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ההרצאה תסביר כיצד פועל מערך הדין המשמעתי במתכונתו כך שהוא מבטיח את עצמאות פרופסיית עורכי
הדין תוך הקפדה על העקרונות הנדרשים בכל הליך שיפוטי .ההרצאה תדון בתיקון  32לחוק לשכת עורכי הדין
והרפורמה שהוא חולל במערך הדין המשמעתי .ההרצאה תציג את השינויים הנדרשים כיום כהמשך של
הרפורמה תוך שמירה על האוטונומיה.

לימור זר-גוטמן ,המסלול האקדמי – המכללה למנהל
גבולות עצמאות פרופסיית עורכי הדין בישראל
חוק לשכת עורכי הדין 1961 ,משרטט גבולות רחבים לפרופסיה של עורכי הדין בישראל .החוק מעניק לפרופסיה
אוטונומיה רחבה המשתרעת על שערי הכניסה והיציאה מהמקצוע ובעיקר על הדין המשמעתי הסובל
מפוליטיזציה וחוסר שקיפות .בראיה השוואתית ,אין אח ורע לאוטונומיה כה רחבה הניתנת בידי גוף פרופסיונאלי
עצמאי.
ההרצאה תקרא תיגר על גבולות רחבים אלו – האם יש כיום הצדקה לאוטונומיה זו ,כיצד מפעילה לשכת עורכי
הדין את האוטונומיה שניתנה לה ומה ניתן ללמוד מהתמורות המתרחשות בעולם בעשור האחרון.
ההרצאה תציג גם את מסקנות דוח ועדת פרוקצ'יה – ועדה מיוחדת שמינה שר המשפטים לחקור את מבנה
וסמכויות לשכת עורכי הדין ולהציע שינויים .ד"ר זר-גוטמן הייתה חברה בוועדה בת חמשת החברים.

אברום שר ,אוניברסיטת לונדון
פוליטיקה של פרופסיה אחת ,אומה אחת  -הדרת ה"אחר" הפרופסיונלי
במחקר זה יודגם כיצד ה English Legal Services Act 2007 -ניסה לשנות את טבע הפרופסיה המשפטית
באנגליה ובווילס .החוק הציע בסיס לתחרות רבה יותר בין הפרופסיות המשפטיות באנגליה ובווילס .היעדים כללו
הפחתה בעלויות באופן כללי ופתיחת שערי הפרופסיה למועמדים מקהילות ומרקעים שונים .מחקר זה בוחן אילו
השפעות עשויות להיות לשינויים אלו על הפרופסיה האחידה לכאורה ,שהסוותה עד כה את ההבדלים בין קהילות
עורכי הדין והלקוחות.

מושבים מקבילים14:00-15:30 :
זכויות לאומיות של רוב ומיעוט בחברות רב לאומיות
יו"ר המושב :גילה שטופלר ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
יוזמת המושב :הילי מודריק-אבן חן ,מכללת שערי משפט
חברות רב לאומיות מציבות סימני שאלה רבים בנוגע ליחסים בין הקבוצות המרכיבות אותן ובין הפרטים שבהן.
האם המסגרת הרב לאומית מחייבת מתן זכויות לאומיות לרוב כמו גם למיעוט או למיעוטים שבה או שמא על
המסגרת הפוליטית להקנות זכויות אישיות בלבד? האם יש ומהן ההצדקות לקיומן של מדינות לאום? כיצד
משפיעים הטיעונים בדבר קיומן או שלילתן של הצדקות כאלו על זכויות קבוצתיות ואישיות בתוך המדינה? כיצד
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מושפעות הרשויות המחוקקות והשופטות במדינה מן המתחים שבחברה הרב לאומית? בשאלות אלו ואחרות
יעסוק מושב זה ,הן מן ההיבט הכללי והן בהיבט הפנים-ישראלי.
המושב יתמקד בסוגיות הללו מנקודת המוצא של קיומה של מדינת לאום ,אך יבדוק גם את ההצדקות
התאורטיות לקיומה של מדינת לאום וכן יעסוק במודלים תאורטיים שונים ,כמדינה הרב תרבותית .בהיבט
ההשוואתי והאוניברסלי יידונו זכויותיו הלאומיות של המיעוט באמצעות דיון במשמעויותיהם של סמלים לאומיים
במסגרת הזכות להגדרה עצמית  .בהיבט הפנים-ישראלי יידונו זכויותיו של המיעוט הלאומי וההגנה עליהן
במסגרת ביקורת על יוזמות חקיקה בפרלמנט הישראלי אשר הנמען העיקרי שלהן הוא המיעוט הערבי בישראל
ואשר מושפעות מן הדה-לגיטימציה של פעולות ישראל בשטחים הכבושים .מאידך גיסא ,תידון דווקא זכותו של
הרוב למדינת לאום במסגרת ההצדקות התאורטיות הכלליות למדינת לאום ובמסגרת הפנים ישראלית תידון
אפשרות ההכרה בה כזכות חוקתית שיש לאזן אותה עם ערכים חוקתיים אחרים.

אביעד בקשי ,אוניברסיטת בר אילן והקריה האקדמית אונו
בזכות הזכות למדינת לאום – על חסרונו של השיקול הלאומי בפסקי-הדין בעניין חוק האזרחות והכניסה
לישראל )הוראת שעה( ,התשס"ג2003-
הטענה המרכזית במאמר זה היא שראוי להכיר בזכותם של אזרחי ישראל היהודים למדינת לאום כזכות חוקתית.
זכות זו צריכה להישקל לצד זכויות אדם קלסיות של אזרחי ישראל הערבים באותם מאזניים חוקתיות הבוחנות
התנגשות בין ערכים חוקתיים שונים בסוגיות משפטיות קונקרטיות .לאור טיעון זה ,המחברים בוחנים שני פסקי-
דין שנתן בית-המשפט העליון בסוגיה המשפיעה על זהותה הלאומית של ישראל ,מצביעים על חסרונה של
הזכות למדינת לאום באיזון החוקתי שבית-המשפט מפעיל באותם פסקי-דין ,ומבקרים חיסרון זה.
המחברים סוקרים שלוש הצדקות למדינת לאום בכלל ,ולמדינת לאום יהודית בפרט ,המבוססות על הנחת-מוצא
ליברלית :הצדקה מן הזכות לתרבות ,הצדקה מן הצורך בסולידריות והצדקה מן הזכות להימנע מרדיפות.
הכותבים ממקדים את דיונם בסוגיית הצדקתה של מדינת הלאום מן הזכות לתרבות; מציגים הוגים המתנגדים
לרעיון מדינת הלאום ,שדורשים להגביל את הזכות לתרבות לרמה קהילתית במסגרת מדינה רב-תרבותית;
ומצטרפים בטיעוניהם להוגים הטוענים לזכות לתרבות מדינתית במסגרת מדינת לאום המחויבת גם לזכויות
תרבותיות של מיעוטים.
המחברים סוקרים שני פסקי-דין ,משנת  2006ומשנת  ,2012שנתן בית-המשפט העליון בעניין חוקתיותו של חוק
הוראת-שעה המונע כניסה לישראל של פלסטינים – וכן של אזרחי מדינות ערביות נוספות – הנישאים לאזרחים
ישראלים .בפסקי-הדין נשקלו הזכות למשפחה והזכות לשוויון של אזרחי ישראל הערבים אל מול אינטרסים
בטחוניים שעמדו ביסוד החקיקה ,ובשניהם הכריע בית-המשפט ברוב שברירי לטובת השיקול הבטחוני .חרף
העובדה שבעשור שקדם לחקיקת חוק הוראת-השעה התאזרחו יותר מ 130,000-פלסטינים בישראל במסגרת
איחוד משפחות ,נמנע בית-המשפט לחלוטין מלדון בשיקול ההגנה על זהותה של ישראל כמדינת לאום יהודית
כשיקול רלוונטי בפסק-הדין הראשון .בפסק-הדין השני העירו שופטים אחדים כי מן הראוי להביא בחשבון שיקול
זה ,אך גם הם נמנעו מלדון בטענה זו לגופה ,בשל העובדה שזו לא נטענה על-ידי פרקליטות המדינה .המחברים
מבקרים את חסרונו של השיקול הלאומי כשיקול רלוונטי במסגרת האיזון החוקתי שערך בית-המשפט בפסיקותיו
בסוגיה זו .המחברים אינם טוענים כי הזכות למדינת לאום צריכה לגבור בהכרח על זכויות אדם מתנגשות
בנסיבותיו הספציפיות של חוק הוראת-השעה ,אך הם טוענים כי שומה על בית-המשפט להציב את הזכות
למדינת לאום כזכות חוקתית בעלת משקל ממשי במאזניים החוקתיות של המשפט הישראלי.
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הילי מודריק-אבן חן ,מכללת שערי משפט
מדינת הלאום ,מיעוטים לאומיים וחשיבותם של סמלים לאומיים
התמורות הגאו-פוליטיות שחלו בסוף המאה העשרים וממשיכות להתפתח במאה העשרים ואחת ,לא הביאו
לביטולה של מדינת הלאום ,גם אם יש בהן כדי לערער על בלעדיותה ולהציע חלופות לקיומה .מאמר זה בוחן את
חשיבותם של סמלים לאומיים כגון דגל ,המנון וסמל ,במסגרת הזכות להגדרה עצמית של מיעוטים לאומיים
במדינות לאום.
המשפט הבין לאומי הכיר בזכות להגדרה עצמית במפורש החל מהמחצית השנייה של המאה העשרים .זכות זו
מבוססת ,ככל הנראה ,על ההצדקה התאורטית לקיומן של מדינות הלאום ,שהן ,ככלל ,האובייקטים היסודיים של
המשפט הבין-לאומי .יש לציין ,עם זאת ,כי המשפט כשלעצמו לא בחן את ההצדקה התאורטית לקיומה של
הזכות להגדרה עצמית ומכאן שמעמדה של זכות זו עלול להתערער ככל שהמסגרות הפוליטיות הקיימות יאמצו
או ייווצרו על יסודן של תאוריות פוליטיות אחרות ,למשל ,מסגרות רב-תרבותיות.
עם זאת ,וכאמור לעיל ,המציאות הפוליטית העולמית אינה מבשרת את היעלמותה של מדינת הלאום .הגם
שאירופה מקבלת על עצמה מגמות גלובליות ,מחד גיסא ,הרי מאידך גיסא ,תופעות ראקציונריות כגון הגבלותיהן
של זכויות מיעוטים )בעיקר זכויות דת( בשם תפיסות של מדינות לאום חילוניות ,לכאורה ,אינן בטלות בששים
במציאות האירופית העכשווית .בנוסף על כך ,הקמתו של האיחוד האירופי ,על מוסדותיו השונים ,איחוד המטבע
והגמשת הגבולות הפיזיים בין המדינות חברות האיחוד ,לא הביאה לחיסולן של מגמות הבדלנות במדינות
האירופאיות הרב-לאומיות כגון ספרד ובלגיה .בוודאי שמגמות כאלה לא חדלו להתקיים ואף העצימו במדינות
המצויות עדיין מחוץ לאיחוד האירופי )כגון תורכיה( או מחוץ ליבשת אירופה ,כגון במזרח התיכון )עיראק וסוריה(.
את חוסנה היחסי של מדינת הלאום תומך העקרון המשפטי בדבר יציבות גבולותיהן של המדינות ודחיית הזכות
לפרישה טריטוריאלית .לפיכך ,הזכות להגדרה עצמית המקובלת במסגרת המשפטית מוגדרת כזכות להגדרה
עצמית פנימית ,אשר מדגישה את זכותם של מיעוטים לאומיים לשילוב במדינת לאום קיימת ודוחה את זכותם
לפרישה טריטוריאלית כל עוד זכויות השילוב במדינה באות על סיפוקן.
אעמוד על חשיבותם של סמלים לאומיים :סמל המנון ודגל ,במסגרת הזכות להגדרה עצמית פנימית במדינות
לאום .תחילה אציג את ההתפתחות הפוליטית וההסטורית של סמלים לאומיים כגון המנון ודגל .לאחר מכן
אערוך השוואה בין דגמים שונים של מדינות רב-לאומיות )קנדה ,בלגיה וספרד( ,על מנת לבחון את משמעותם
של סמלים לאומיים עבור הלאומים השונים המרכיבים את המדינה ואת הדרכים שבהן עליהם לבוא לידי ביטוי
במסגרות הפוליטיות הרלוונטיות.

אילן סבן ,אוניברסיטת חיפה
"תג המחיר" הנוסף של הכיבוש :חקיקה חדשה והצעות-חוק חדשות
במאמר זה אנסה להסביר שינויים מסוימים במצב זכויות האדם בישראל בעת האחרונה .אתמקד בעיקר
בתקופת פעילותה של הכנסת ה ;(2012-2009) 18-ואעסוק בעיקר – אך לא בלעדית – במעמדו של המיעוט
הערבי-פלסטיני.
שינוי מצב זכויות האדם וזכויות המיעוט מתבטא בשלשה אופנים מרכזיים.
א .קבלה של חקיקה חדשה שהיא חמורה מנקודת ראות דמוקרטית.
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ב .התגברות תחושה של פחד /של חוסר ביטחון ,שכן מנגנונים פוליטיים של "מבוגר אחראי" שנכחו ,בלמו ומיתנו
מהלכי תחיקה קשים )ועדת השרים לענייני חקיקה וראש ממשלה( שינו את מגמת פעולתם .לתחושה הגדלה
של חוסר הביטחון יש השפעה מצננת משמעותית על מוסדות בקרה פנימיים )בתי המשפט והפרקליטות( ועל
שומרי-סף חיצוניים )ארגוני חברה אזרחית מקומיים(.
ג .בשל התפתחויות א' ו-ב' פחתה נכונותו של בית המשפט העליון להסתכן במילוי תפקיד נמרץ של "מבוגר
אחראי" שאינו בא מהזירה הפוליטית ,והוא זה הבולם ,בדרך של ביקורת שיפוטית חוקתית ,חקיקה מסוכנת
שעברה את המסננים האחרים.
אטען ,כי הסיבה להתפתחויות אלו קשורה להתעצמות הדה-לגיטימציה של ישראל בשל התארכות הכיבוש ובשל
המשך מפעל ההתנחלויות .החקיקה החדשה והצעות חוק שונות מבקשות להפעיל תגובת-נגד בכמה כיוונים
מצטברים.
א .הימין בישראל מאמין באופן עמוק ש 67-אינה הסיפור העיקרי אלא  .48הוא מפעיל לכן חקיקה והצעות חקיקה
הפועלות כסוג של "מרקר סימבולי" ,כזה שמדגים ומחזק את טיעונו .אדגים זאת באמצעות חוק הנכבה
ובאמצעות הצעות חוק שעניינן השירות הלאומי.
ב .עוד סביב  48לעומת  :67הימין הפוליטי מבקש להנמיך את קולו של מי שמתעקש על ההבדל בין חוסר
הלגיטימיות של מדיניות ישראל כלפי הפלסטינים בשטחים לבין חוסר הלגיטימיות של ישראל .דוגמה מרכזית
היא חוק החרם.
ג .הימין גם מבקש להרתיע גורם עם הון מוסרי רב – בית המשפט העליון – מלתייג החלטות של הרשויות
הפוליטיות כבלתי חוקתיות .כלומר הוא לא מסתפק ביכולתו להתגבר על הכרעות בית המשפט שאינן לרוחו
)החוקתיות המאד-רזה של ישראל( ,אלא הוא דוחק בבית המשפט לעמוד לצדו .נדמה כי הוא הצליח בכך בעניין
מאד מרכזי :פרשת חוק האזרחות והכניסה לישראל.

מחקר אמפירי על משפט וחברה :היבטים בינלאומיים והשוואתיים
יו"ר המושב :אודי זומר ,אוניברסיטת ת"א
יוזם המושב :אודי זומר ,אוניברסיטת ת"א
מחקר אמפירי בתחום משפט וחברה הולך ותופס מקום מרכזי יותר ויותר במספר דיסציפלינות כולל מדע
המדינה ,משפטים וסוציולוגיה .כמו כן ,עבודה מחקרית חשובה בתחום מתפרסמת בכתבי העת המובילים
בדיסציפלינות אלה ,ובחלקן הפכה לתחום המחקר העיקרי .מגוון המתודולוגיות המחקריות בהן נעשה שימוש
במחקרים אמפיריים מסוג זה הולך ומתרחב וכולל גישות כמותניות ואיכותניות .במושב זה יציגו המתדיינים מחקר
עדכני המביא בחינה אמפירית של שאלות מחקריות בתחום משפט וחברה בהיבט בינלאומי והשוואתי .מארגן
המושב ,ד"ר אודי זומר ,ידון עם ד"ר תמר קרכלי-כץ על ניתוח של המקרה האמריקאי בהקשר של אפליה
מבוססת בחירה ,עם פרופ' יואב דותן על כללים משפטיים התורמים לנטרול הטיות קוגניטיביות ,ועם גב' אולגה
פרישמן על אתרי אינטרנט של בתי משפט עליונים ברחבי העולם והזהות המוסדית שהם משקפים.
עומר דקל ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
יואב דותן ,האוניברסיטה העברית
כללים משפטיים כמכשיר לנטרול הטיות קוגניטיביות
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המאמר המוצע מראה ,באמצעות סידרה של ניסויים ,כי היכולת של מקבלי החלטות להתגבר על הטיות
קוגניטיביות מושפעת ,בין היתר ,מסוג המשימה שהם נדרשים לבצע ומאופי הכללים המשפטיים החלים על תהליך
קבלת ההחלטה .באופן יותר ספציפי ,המאמר מראה כי למקבלי החלטות מקצועיים יש יכולת מרשימה להתגבר
על הטיות במשימה של "בחירה" ) ,(Choosingהמאופיינת בכלל הכרעה בינארי של כן או לא .לעומת זאת ,אין להם
יכולת להתגבר על הטיות במשימה של "הערכה" ) ,(Ratingהמאופיינת בכלל הכרעה גמיש ,של קביעת ציון או
משקל על גבי סקאלה .לתובנה פסיכולוגית זו ,שלמיטב ידיעתנו טרם נחקרה ,יש השלכות חשובות לעולם המשפט
בהקשרים שונים ,כגון בדיני המכרזים ,במשפט המנהלי ובדיני הראיות.
הניסויים שעל ממצאיהם מבוסס המאמר נערכו על ה"פלטפורמה" של המכרז הציבורי .הליך ההכרעה במכרז כולל
שני שלבים ,המחייבים שני סוגים של קבלת החלטות .בשלב הראשון נדרשת ועדת המכרזים לבחון האם ההצעות
שהוגשו עומדות בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז )תנאי הסף( ,לפסול הצעות שאינן עומדות בתנאי הסף,
ולהעביר לשלב הבא את ההצעות שעומדות בתנאי הסף – זוהי החלטה חדה שנשלטת על ידי כללים משפטיים
ברורים .בשלב השני ועדת המכרזים נדרשת להעריך כל אחת מההצעות שעמדו בתנאי הסף ,ולבחור כזוכה במכרז
את ההצעה שזכתה להערכה הגבוהה ביותר .זוהי החלטה גמישה שנשלטת על ידי כללים פחות מדויקים.
באמצעות סידרה של חמישה ניסויים ,שערכנו עם חברי ועדות מכרזים ואנשי רכש המסייעים לוועדות מכרזים,
בחנו האם כמצופה מהמחקר הפסיכולוגי בדבר הטיות קוגניטיביות ,מודעותם של חברי ועדות מכרזים להצעות
המחיר )המהוות חלק מההצעה( בעת בדיקת ההצעות מטה את שיקול דעתם לטובת המציע הזול .הטיה זו יכולה
לבוא לידי ביטוי בהתעלמות מפגם בהצעה ,כאשר מדובר בהצעה הזולה ביותר ,או במתן ניקוד גבוה יותר לחלקים
האיכותיים של ההצעה הזולה ,באופן שמשפר את סיכוייו של המציע הזול לזכות במכרז.
ממצאי הניסויים הצביעו על כך שכשחברי ועדות המכרזים התבקשו לנקד את ההצעות ,מודעותם להצעות המחיר
יצרה הטייה מובהקת לטובת המציע הזול ,באופן ששיפר מאוד את סיכוייו לזכות במכרז .לעומת זאת ,כאשר
משתתפי הניסוי התבקשו להחליט בדבר גורלה של הצעה פגומה ,הם התגברו באופן מרשים על הנטייה להכשירה,
למרות שזו הייתה ההצעה הזולה ביותר .במילים אחרות ,ההטייה לטובת המציע הזול השפיעה על קבלת

ההחלטות של חברי ועדות מכרזים ,כאשר הם נדרשו לבצע משימת הערכה ,אך הם הצליחו להתגבר על ההטייה,
כאשר הם נדרשו לבצע משימת בחירה על פי כללים משפטיים ברורים.
במאמר אנו מציעים מספר הסברים אפשריים לממצאים אלו ומצביעים על ההשלכות שלהם בתחום עיצוב דיני
המכרזים וכן על השלכות פוטנציאליות שלהם בתחומי משפט אחרים.

אולגה פרישמן ,אוניברסיטת ת"א
זהות בתי משפט עליונים בעולם כפי שהיא משתקפת באתרי האינטרנט הרשמיים שלהם
חשיבותם של בתי המשפט העליונים והחוקתיים גדלה עם התרחבותו של המשפוט בחיים הפולייטים .ככל ארגון,
ואפילו יותר ,בתי משפט תלויים בקהלים השונים שלהם .בהעדר חרב או ארנק ,בתי המשפט צריכים לבטוח
בלגיטימציה על מנת שפסקיהם יאכפו .אחת הדרכים הנתונות לבתי משפט כדי להגדיל את הלגיטימציה של פסקי
הדין היא להתאים את החלטותיהם לציפיותיהם של הציבור ,נבחרי הציבור או קבוצות אחרות מתוך הקהלים
השונים שלהם .עבודה זו מתבוננת בכלים אחרים הנתונים בידהם של בתי המשפט היכולים להשפיע על תפיסות
הציבור את בתי המשפט שלא דרך פסקי הדין .אחד הכלים הללו הוא אתרי האינטרנט הרשמיים של בתי המשפט.
אתרים אלו נמצאים בשליטתם של בתי המשפט ונגישים למגוון גדול של קהלים .למעשה ,האתרים הם הכתובת
הראשונה לאדם המעוניין ללמוד על תפקידו ופועלו של בית המשפט .כמקרי מבחן ,העבודה מתבוננת על אתרי
האינטרנט של שלושה בתי משפט  -בית המשפט העליון של ארצות הברית ,בית המשפט העליון של ישראל ובית
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המשפט החוקתי של אפריקה .על ידי ניתוח כל אחד מהאתרים ,העבודה בוחנת איזה תדמית כל אחד מבתי
המשפט הללו מנסה לייצר לעצמו באתר האינטרנט שלו.

תמר קריכלי כץ ,אוניברסיטת ת"א
אפליה מבוססת בחירה :ניתוח המקרה האמריקאי
אפליה על רקע הבחירה מופנית נגד אנשים בעלי תכונות שהן לכאורה נשלטות ,כמו למשל שמנים ,גברים
הומואים ,ואימהות  .עם אפליה על בסיס בחירה ,האפליה נוצרת לא רק כתוצאה מאמונות בנוגע לתכונות עצמן,
אלא גם כתוצאה אמונות לגבי מידת השליטה והבחירה הקשורות בתכונה .אנו נוטים להפלות יותר כנגד אנשים
בעלי מאפיינים שנתפסים על ידנו כנשלטים .כך למשל  -אנו נוטים להפלות יותר על רק נטייה מינית ,כשנטייה
מינית נתפסת על ידנו כבחירה של סגנון חיים בהשוואה למקרים שבהם היא נתפסת על ידנו כלא נשלטת )למשל -
גנטית( .המאמר מציג ראיות בנוגע לקיומה של אפליה על רקע בחירה בשוק העבודה כנגד שמנים ,גברים הומואים
ואימהות ודן בהשלכות הנורמטיביות של קיומה ובשאלה האם ראוי להגן על אנשים מפני אפליה על בסיס תכונות
שהן לכאורה נשלטות.

קבוצות שוליים במשפט הישראלי בשנות החמישים
יו"ר המושב :מימי אייזנשטדט ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
יוזם המושב :נעמי לבנקרון ,אוניברסיטת ת"א.
קבוצות השוליים של החברה אינן מתקיימות באופן עצמאי :הן מעוצבות בידי המרכז ,אך גם מעצבות אותו עצמו
ומקבעות את גבולותיו ,במסגרת יחסי גומלין מתמשכים .קיומן של קבוצות אלה בעולם המשפט ,המהווה על פי
רוב אספקלריה נאמנה של החברה בה הוא פועל ,מאפשר נקודת מבט מחקרית חשובה אודותיו ,המעניקה מידע
רב הן על הקבוצות הנחקרות ,והן על מוסדות הכוח וההגמוניה של התקופה.
שנות החמישים מהוות תקופת מחקר מרתקת ומסקרנת ביחס לקבוצות השוליים של החברה הישראלית ,ולא
בכדי הן תוארו על ידי חוקרי התקופה וההיסטוריונים כ"עשור הפורמאטיבי המעצב" של ישראל החדשה .עשור
מכונן זה מאפשר לבחון ביתר שאת את יחס החברה לקבוצות אלה על רקע תהליכי בינוי האומה שהתרחשו
באותן שנים .דווקא תהליכי ההתגבשות וההתחדשות הלאומית שאפיינו את התקופה יצרו תחושת איום מפני מי
שנתפסו כקבוצות שוליים אך גם אתגר לא מבוטל לשילובן במפעל כור ההיתוך .קבוצות אלה לא היו שותפות
להגמוניה ולמרכזי הכוח בחברה הישראלית בעשורים הראשונים להקמתה ,ושיקפו עולם שלם של ייצוגים,
תבניות ,דימויים וסטריאוטיפים בעניינן ,אשר עיצבו ושימרו לעיתים מדיניות חברתית ומשפטית מפלה ומדירה,
שפגעה לא פעם בחבריהן גם בשעה שמעצביה ביקשו לקדם את השתלבותם בתוך חברת המופת החדשה.
היחס והטיפול בקבוצות השוליים יצרו לעתים שילוב כוחות מרתק בין דיסציפלינות שונות ,ובעיקר משפטיות,
חברתיות וטיפוליות ,ולעתים יצר בינהן פירוד ושונות דווקא.
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עומר אלוני ,אוניברסיטת ת"א.
למען ישכון שלום בכפר :השתקפויות של גישות אוריינטליסטיות במשפט הישראלי המוקדם.
חלק ניכר מהעבודה שעושה המשפט נעשה בדרכו אל התוצאה המשפטית הקונקרטית .הטקסט המשפטי
מהווה אתר שערכו לא פוחת לעיתים מחשיבותם של הכרעת-הדין וגזר-הדין .מחקר זה מבקש להציע פרשנות
לאופן שבו ניתן לנתח כיצד תהליכים חברתיים ותרבותיים פועלים ביחסי-גומלין עם המשפט .תוך כדי כך ,המחקר
נערך בקונטקסט של יחס לקבוצות שוליים שלא היו שותפות להגמוניה ולמרכזי הכוח בחברה הישראלית
בעשורים הראשונים לקום המדינה.
נקודת-המוצא של המחקר מציגה את האופן שבו ניתן להבין מגמות אלו – כלומר ,של היחס או של יחס מצד
המשפט כלפי קבוצות ויחידים מתוך סקטורים אתניים לא-מערביים – על רקע התיאוריה של אדוארד סעיד.
הקריאה אותה אציע בטקסטים המשפטיים הינה קריאה "מכוּונת" :בענף המרכזי של הפרויקט נאסף קורפוס
מהימן ומבוסס דיו של שורת פסקי-דין והחלטות משפטיות מפרק הזמן של סוף שנות ה 40-ולאורך העשורים
המעצבים של שנות ה 50-וה ;60-בשוּרה זו נחשף ,לטענתי ,שיח שאותו ניתן להבין גם על רקע השימוש
בסמנטיקה ,בתבניות ,בדימויים חוזרים ונישנים כשיח הנבנה באמצעות תבניות ומאפיינים אוריינטליסטיים.
הענף המשני של הפרויקט ,לעומת החלק הדסקריפטיבי ,מאיר מבחינה ומנקודת-מבט ביקורתית על המהלכים
האלו שמתרחשים במשפט .לאחר "חשיפתו" של שיח אוריינטליסטי-כביכול ,ארצה גם להתמקד בעבודה
הרגרסיבית שמסתמנת מאופן הפסיקה שנצברה ,ולעמוד על משמעותן האפשרית של ה"הבנה" ו"ההתחשבות"
לכאורה במניעיהם ,באישיותם ובמאפייניהם של סובייקטים מסויימים שמגיעים לבית-המשפט .ככאלו ,אטען,
הבנה והתחשבות אלו ממשיכות ,ואולי אף מקבעות ,עולם מוּטה של ייצוגים ,של תובנות סטריאוטיפיות ושל
הבנת האחר בחברה הישראלית.
התופעה הזו ,לשיטתי ,אינה נותרת רק בסמנטיקה ובאופן כתיבתו והצדקתו של פסק-הדין ושל ההכרעה שבו,
והיא אינה רק "עוד" מאפיין היסטורי של תופעה תרבותית-פוליטית במודרניזם ,אלא שיש לה משמעויות
פוליטיות ,ממשיות ,שמשפיעות על החברה ועל השדה.
סעיד מסיר ,לטענתו ,את המסיכה מאחורי הצגת האוריינט ,ביצירות האמנות ,בתמונות המפורסמות ,בסיפורים
מן המזרח ,בספרי וביומני המסעות ,בהרפתקאותיו ובחוויותיו של האדם הלבן בכל מה שהוא מחוץ לאירופה
ולעולם החדש של האמריקות .אוריינטליזם הוא מסמך ביקורתי חריף שקובע כי כל מה שהוכר וזוהה כמזרח אינו
באמת המזרח ,כמוֹת שהוא ,אלא האופן שבו אירופה מדמיינת אותו לעצמה ובעבור עצמה .אין זו ,כמובן,
התבוננות נאיבית או רומנטית בלבד ,כי אם דמיוּן שהוא דרך להבניית יחסי-הכוח ואמצעי השליטה של אירופה
האירופוצנטרית באתרים החדשים שהיא מנכסת לעצמה ולתועלותיה.
המהלך שאותו אבקש להציע אינו כה טוטאלי ,והוא יתכתב ,יגיב ואף ישתדל ליישם לפחות חלק מהביקורות
ומהתגובות שהופנו כלפי סעיד ותלמידיו החל מ 1978-ועד ליום זה ממש; אך בד בבד הוא ינסה להרחיב את
היריעה האינסופית של העיסוק והמחקר בתגובה לאוריינטליזם גם לתוך מחקר וביקורת המשפט הישראלי ,מה
שלא נעשה עד כה" .איני מתיימר להיות הכותב הראשון המגיב על הוויכוח הזה ,וודאי לא אהיה האחרון" ,ציין פרד
האלידיי ב .1993-ובכן ,אני סבור ,וכפי שאנסה לטעון בעבודתי ,כי הגיעה השעה גם לנסיון סעידיאני-משפטי
בקונטקסט ישראלי.
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ניצנה בן דוד ,אוניברסיטת ת"א.
דוד רייפן שופט נוער – מקרה ,חזון ,אסטרטגיה.
בשנת  1950מנה שר המשפטים פנחס רוזנבליט )לימים פנחס רוזן( את דוד רייפן ,עובד סוציאלי חסר השכלה
משפטית ,כשופט נוער .מנוי חריג זה -אין שני לו בהיסטוריה המשפטית של מדינת ישראל .תחום שפוט הנוער
נמצא באזור הגבול שבין הפרופסיה המשפטית והפרופסיה של העבודה הסוציאלית )ויש אומרים של הפרופסיות
הטיפוליות בכלל( .בהרצאה אטען כי תחום הטפול בעבריינות נוער ומאוחר יותר בית המשפט לנוער היוו זירה
למאבק בין הפרופסיות על תחומי שליטה ובעלות .ניצנים של המאבק ניתן למצוא כבר בתקופת המנדט.
המאבק התחדש בשנים הראשונות למדינת ישראל  -בשלב גיבוש עבודת הפרופסיות בשרות הציבורי ,ובתחילת
שנות החמישים הופיע במלוא עוצמתו.
משפטנים מצמרת משרד המשפטים בעת בניית מערכת בתי המשפט ,נקטו מהלכים שונים על מנת להבטיח כי
תחום שפוט הנוער יישאר בבעלותה המלאה של הפרופסיה המשפטית .מנגד ,העובדים סוציאליים בשרות
הציבורי בכלל ובמשרד הסעד בפרט ,טענו לבעלות מלאה או חלקית על תחום שפוט הנוער ,ופעלו נמרצות
לחיזוק שליטתם בשדה.
לטענתי מנוי העובד הסוציאלי דוד רייפן כשופט נוער היה אחד הצעדים שנקטה הפרופסיה המשפטית במסגרת
מאבק זה .בהרצאתי אמחיש כי מה שנראה על פניו כצעד מהפכני )או לכל הפחות חדשני( אשר התיר דריסת

רגל לפרופסיה הטיפולית בשדה המשפט ,בפועל היווה חוליה בשרשרת פעולות שנקטה הפרופסיה המשפטית
לחיזוק והבטחת בעלותה על תחום שפוט הנוער.

נעמי לבנקרון ,אוניברסיטת ת"א.
השופטת מינה שמיר והוועדה לבעיית הנערות הסוטות.
עם חתימתה על האמנה למאבק בסחר בנשים בשנת  ,1949קיבלה מדינת ישראל על עצמה שורה של
התחייבויות .אחת מהן היתה ההתחייבות להקמת רשות שתרכז את המידע בתחום הסחר בבני אדם .שורה של
גופים פעלו במדינת ישראל במהלך שנות החמישים על מנת לממש התחייבות זו ,לצד גופים שניסו לתת מענה
לשאלות רחבות יותר הנוגעות במשפט הישראלי ,ובינהן עבריינות נוער ועבירות מין .בראשית הדרך היתה זו ועדה
בראשות השופט אגרנט שחקרה את עבריינות הנוער .מספר שנים לאחר מכן הוקמה המועצה למניעת מסחר
בנפשות ,בראשותו של פרופסור גרושקה מן האוניברסיטה העברית ,אך גם היא סיימה את תפקידה בסוף שנות
החמישים.
בראשית שנות השישים הוקם גוף חדש על ידי משרד הסעד – המועצה למניעת עבריינות ,ואחת מוועדות
המשנה שלה היתה הועדה לבעיית הנערות הסוטות ,בראשותה של שופטת בית משפט מחוזי מינה שמיר.
הוועדה ביקשה לחקור את שורשי בעיית "הנערות הסוטות" ,דרכי הטיפול בה ,מניעתה ושיקום הנערות שכבר
סטו ממסלול החיים הנורמטיבי .בועדה נטלו חלק נציגי המשטרה ,משרד הסעד ,הפרקליטות והצבא ,שעשה לא
מעט פעולות חברתיות בשנים אלה.
ועדה זו טיפלה בנקודת המפגש בין שתי חרדות בסיסיות שליוו את מדינת ישראל כמעט מאז הקמתה :האחת,
הנוער ,עתיד האומה ,שנועד להגשים את ערכי החלוציות בספר ,תוך שמירת עקרונות מוסריים של ענווה וצניעות,
ולפיכך עבירות שבוצעו על ידו טרדו את מנוחת הרשויות במידה רבה יותר מאלה של עבריינים בוגרים .החרדה
השניה היתה הזנות .בנקודה זו הוטרדה מדינת ישראל הן בשל החשש לתדמיתה המוסרית ,הן מפני התפשטותן
של מחלות מין לצד מחלות אחרות שנלוו להגירה ההמונית ,והן בשל הפיקוח הבינלאומי על המתרחש בתחום זה
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בידי האו"ם ,בעקבות חתימתה של ישראל על האמנה משנת  .1949ההרצאה תעסוק בפעילותה של הוועדה על
רקע מורכב זה ,ובדרכי הפעולה אותן נקטה לצורך השגת מטרותיה.

דוד לביא ,אוניברסיטת פריז .8
תיאולוגיה פוליטית כאסטרטגיה של האחר החברתי בהתנגדות לתהליכי חקיקה :בגין מול מפא"י בהסכם
השילומים.
אם הנאצים הם עמלק מודרני האם מותר ליהודי מאמין לקבל כסף מגרמניה כפיצוי על השואה ,או שמצווה עליו
למחות את שמו וזכרו של "השטן הנאצי" ,ולהימנע מנגיעה בכסף ה"טמא"? ומה עם יהודי שאיננו מאמין? ומה
עם המסורתיים?
פולמוס השילומים שהתעורר ב 1951-היה האירוע המשמעותי ביותר שחוותה מדינת ישראל עד אותה העת
בהתמודדותה עם זיכרון השואה ,ועם הניסיון לעכל ולעבד את משמעותה .אזרחי המדינה הצעירה וחסרת
המשאבים נחלקו בין תומכי השילומים ,שעשו זאת לרוב בלב כבד ,ובין מתנגדיהם ,שבאו בעיקר ממה שנתפס אז
כקבוצות שאינן הגמוניות :חירות והשמאל הקיצוני .בגין ,שחלק ממשפחתו הושמד בשואה ,לימים ראש ממשלת
ישראל וזוכה פרס נובל לשלום ,הוביל את הקו התקיף כנגד קבלת השילומים .ההתנגדות הסוערת וחסרת
התקדים להסכם עם גרמניה ,שלכריתתו הובילו דוד בן גוריון ומשה שרת ,נעשתה באמצעות שימוש נרחב
במושגים תיאולוגיים יהודיים ,שהוצבו כמערכת ערכית חלופית כנגד מהלכי החקיקה בעד השילומים שהובילה
מפלגת השלטון.
כיצד השתלטו המושגים הדתיים על שיח פולמוס השילומים ,זאת על אף שהיה מדובר בעניין שטלטל כל יהודי
בישראל ללא כל קשר למידת דתיותו?
המחקר מנסה לעקוב אחר שפת ההתנגדות להסכם השילומים ,ולפענח את צפני השיח של הזרמים השונים
בציונות ,תוך חשיפת שרשרת ההדהודים של המושגים שבהם השתמש בגין כדי לנסות לשכנע יהודים שרובם
אינם דתיים דווקא ,כי על פי ערכי היהדות אין לנגוע בכספי השילומים .הניסיון של בגין למנוע את השילומים
נכשל לבסוף ,אך הותיר אחריו את אחד הפרקים המרתקים בתולדות מדינת ישראל ויחסה אל זיכרון השואה.
מדובר בנאום מכונן ,אשר היה לו חלק נכבד בעיצוב דמותו הפוליטית של בגין ,ואשר נכנס לפנתיאון הנאומים
הישראלי .גם מבחינתה של הדמוקרטיה הישראלית מדובר ברגע בעל משמעות :הנאום הניע את שומעיו
להתנגדות המשמעותית ביותר לשלטון מפא"י ,ויש הרואים בו קריאה למרי אזרחי .היתה זו הפעם הראשונה
שנאומי הכנסת הופסקו בגלל אזרחים שצרו על משכן הכנסת וניפצו את זגוגיותיו.

מושבים מקבילים16:00-17:30 :
הפרדה בדיור
יו"ר המושב :יש בלנק ,אוניברסיטת ת"א.
יוזם המושב :ישי בלנק ,אוניברסיטת ת"א.
השינויים העמוקים המתחוללים בחברה הישראלית בעשורים האחרונים כרוכים בטבורם גם בשינויים מרחביים :פרבור,
ציפוף עירוני הכרוך בבניה לגובה רב ,הקמתן של קהילות מגודרות בתוך הערים ומחוצה להן ,הקמתן של שכונות
מגורים חדשות בעלות מאפיינים ייחודיים בערים רבות ,ועוד .במקרים רבים מובנים שינויים אלה כמבססים תפנית
עמוקה בדפוסי ההיפרדות החברתית בישראל .כך ,למשל ,ביותר ויותר ערים שבעבר היו "יהודיות" התבססו קהילות
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פלסטיניות .קהילות של מהגרי עבודה ופליטים ממשיכות להתקיים בשכונות בערים ברחבי המדינה .מרבית ערי
הפיתוח שהיו "מזרחיות" באופן כמעט מוחלט אינן עוד כאלה .בד בבד ,בעשור האחרון ממשיכים להתקיים דפוסי
היפרדות עמוקים בתחומים רבים כגון חינוך ,קשרי חברות ,ותעסוקה ודומה שמופיעות גם תבניות חדשות של
היפרדות במגורים – בין חרדים לקבוצות אחרות ,ובין בני מעמדות כלכליים שונים .מושב זה יעסוק בהיבטים שונים של
דפוסיה החדשים של ההיפרדות המרחבית והחברתית בישראל ,תוך שימת דגש במבנים המשפטיים שמאפשרים
אותה ושמתחוללים בעקבותיה.
בין היתר ,ייבחנו במושב זה ההיבטים התכנוניים וההיגיון הכלכלי-פיתוחי החדש שמאפיינים את דפוסי המגורים
החדשים בעירוניות הישראלית ,וינותחו היחסים החדשים הנרקמים בין כוחות שוק ,גופי מנהל ,רגולטורים ורשויות
עירוניות וצמיחתה של אידיאולוגיה תכנונית וממשלית חדשה .מבחינה משפטית ייעשה ניסיון לבחון את ההיפרדות
בדיור כמי שמצויה בצומת של תחומי משפט שונים :דיני חוזים ,דיני מכרזים ,משפט מנהלי ,משפט חוקתי ,דיני קניין
ועוד .רק מבט רחב וחוצה-תחומים משפטיים יכול לאפשר הבנה מלאה של האופן בו המשפט מכונן את קהילות
המגורים הנפרדות בישראל ,ועל כן גם את הדרכים בהם ניתן ללחום בהן .הפאנל ינסה לטעון שנדרשת גם הבנה טובה
יותר של הבעיות השונות המשוייכות להיפרדות מרחבית :היפרדות חברתית ,תעסוקתית ,לימודית ועוד ,ושל החזון
החברתי ,המרחבי והמשפטי אותו ניתן להציב כאלטרנטיבה למציאות הקיימת.

ישי בלנק ,אוניברסיטת ת"א.
על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על היפרדות?
בשנים האחרונות הפכה ההיפרדות המרחבית במרחב העירוני בישראל )וגם מחוץ לו( למקור לעיסוק אקדמי ,למטרה
של ארגוני החברה האזרחית ולנושא בו עוסקים גם קובעי מדיניות ופוליטיקאים .זאת ,למרות שהתופעה עצמה אינה
חדשה ,אלא קיימת עוד מימיה הראשונים של המדינה .כפי שמחקרים רבים מראים ,מה שמתרחש בעשורים
האחרונים הוא שינוי בדפוסי ההיפרדות ,ולאו דווקא בעוצמת ההיפרדות .כך ,למשל ,ביותר ויותר ערים שבעבר היו
"יהודיות" התבססו קהילות פלסטיניות .קהילות של מהגרי עבודה ופליטים ממשיכות להתקיים בשכונות בערים ברחבי
המדינה .מרבית ערי הפיתוח שהיו "מזרחיות" באופן כמעט מוחלט אינן עוד כאלה .בד בבד ,בעשור האחרון ממשיכים
להתקיים דפוסי היפרדות עמוקים בתחומים רבים כגון חינוך ,קשרי חברות ,ותעסוקה ודומה שמופיעות גם תבניות
חדשות של היפרדות במגורים – בין חרדים לקבוצות אחרות ,ובין בני מעמדות כלכליים שונים .ההרצאה תעמוד על
המובנים השונים של היפרדות :היפרדות מרחבית ,היפרדות חברתית ,היפרדות משפטית ,על הסיבות השונות
שהיפרדות מובנת כבעייתית בחברות ליברליות ,ועל היחס בין ההיפרדויות השונות .אטען ,כי ההתייחסות המשפטית
לכל אחת מסוגי ההיפרדות צריכה להיות שונה ,לא רק בגלל השאלה של "מקורה" של ההיפרדות – האם המקור הוא
משפטי או חברתי – אלא בעיקר בגלל הצורות המשפטיות השונות שדרכן היא פועלת )משפט פרטי ,משפט ציבורי(
ולאור תוצאותיה השונות .לעניין זה ,שאלת החזון החברתי הנכסף והתפיסה התורת-משפטית של ההיפרדות ושל
הבעיות בה הנן קריטיות וההרצאה תעסוק גם בהן.

טליה מרגלית ,אוניברסיטת ת"א.
איים של עושר בתלת ממד :מגדלים" ,פלוטוקרטים" והמרחב העירוני סביבם
"פלוטוקרטיה"" ,תשעים ותשע אחוז" מול "האחוז האחד"" ,מנהטניזם" .השיח העירוני כבר לא עוסק בג'נטריפיקציה
ושיקום פוסט תעשייתי ,אלא בדור חדש של משקיעי נדל"ן עתירי ממון שאינם מחפשים הזדמנויות רווח באזורים עניים
יחסית ,אלא זוהר באזורים שהתייקרו והתייפו בעשורים הקודמים .במקביל ,זעם נגד המדיניות הנאו -ליברלית מתפשט
לעיתונות ,למערכות הבחירות ,לקבוצות צעירים ולמעמד הבינוני שמתקשים לשלם את המחיר .המאבק על "הזכות
לעיר" מגונן גם על דמות העיר היצירתית -מגוונת שקמה לתחיה שנות השמונים ,וככזה הוא מתקיים בין מאזינים
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ומוזיקאים ,סועדים וטבחים ,אספני אמנות וציירים .מול אלה וגם מול אחרים המצביעים על בועת המחירים ,על
הקצנת העוני ועל הזנחתו העכשווית ,רעיונות של "זליגת עושר" ו" -פרוייקטי דגל" מתקשים להצדיק את המשך
מדיניות התכנון והתקצוב המוניציפלית בהרבה ערים .עם זאת ,ככל שהתגדרות העושר מקצינה במגדלים ומקבצים
יוקרתיים ,מערכי תכנון ותקצוב ציבוריים עסוקים בקידום מיזמים נוספים וטיפוח סביבתם המידית ,ותנחומים לציבור
מוצעים במקבצי דיור בר השגה קטנים או במימון שימור וטיפוח העירוני .ההרצאה תבחן האם יש כאן הגיון ממשלי או
רק כניעה מוחלטת ל"שוק" דרך סקירת דורות התכנון הקודמים וזה הנוכחי בתל אביב ,ודיון ברגולציה התכנונית ככוח
ממתן או מעודד התבדלות חברתית.

מנאל ג'ובראן-תותרי ,אוניברסיטת ת"א.
בין הזכות לשוויון לזכות לקהילה בדיני המכרזים
במסגרת הרצאה זו אבקש להצביע על האופן שבו המשפט ,באמצעות דיני המכרזים ,מאזן ומשנה את האיזון בין
זכויות שונות כגון הזכות לשיוויון ,הזכות לקהילה ,זכות הקניין וזכות ההתאגדות ,ובכך תורם להבניית מרחבי מגורים
מזוהים עבור קבוצות חזקות בתוך העיר .אתמקד בסוגיה ספציפית שבה האיזון בין עקרון השוויון לזכות לקהילה
מתחדד ביתר שאת .סוגיה זו עוסקת בשני תנאים כלליים המופיעים בחלק ניכר ממכרזי רשות מקרקעי ישראל )רמ"י(
לשיווק קרקעות לבנייה :הראשון הוא תנאי איסור האפליה בשיווק הקרקעות ,שהוסף בשנת  ,2010למכרזי רמ"י .השני
הוא תנאי אותו אכנה בשם "תנאי העמותות" .תנאי זה מאפשר לקבוצה של פרטים הנבחרים על ידי גוף חיצוני )לרוב
גוף מסחרי( או על ידי חברי הקבוצה עצמם ,להתאגד ולהגיש הצעה למכרז במסגרת עמותה ,שמטרתה להקים
בבנייה עצמית אזור או אזורי מגורים ,עבורם ובני משפחותיהם בלבד .תנאי העמותות יש בו כדי לסתור ואף לרוקן
מתוכן את תנאי איסור שיווק מפלה ,בהיותו מאפשר שיווק קרקעות עבור קבוצות/קהילות סגורות המתארגנות מראש
ובכך למעשה הוא מכשיר בעקיפין את ההדרה של כל מי שאינו נמנה כחבר בקבוצה .כמו כן ,תנאי זה עלול בעיקר
לפגוע בקבוצות מוחלשות שיכולתן להתארגן בכלל ובמסגרת עמותות בפרט הינה פחותה .עם זאת ,לתנאי העמותות
יכולים להיות יתרונות רבים שיש בהם כדי להעצים קבוצות אלה דווקא ,בתנאי שנעשה בו שימוש נכון וראוי .גישתי,
הנסמכת על משנתו של  ,Bary Brooksחוקר אמריקאי שבחן את השלכות מדיניות ההפרדה והשילוב על השחורים
בארה"ב במגוון רחב של תחומים ,היא שההבנייה של מרחבי מגורים מזוהים על קרקעות מדינה אינן בהכרח תופעה
שלילית .אדרבה ,במצבים מסוימים הבנייה כאמור היא חיונית ויכולה לתרום להעצמת הקהילה ,ודיני המכרזים יכולים
לשמש כלי חשוב ועיקרי לחיזוק קבוצות מוחלשות ככל שמדובר במכרזים המותאמים לצרכיהן .בהתאם לכך ,אבקש
לטעון כי האיזון בין הזכות לשוויון לזכות לקהילה אינו איזון מוחלט ,לו תשובה חד משמעית .אלא שיש לערוך דיון
מורכב ומקיף שיתייחס לאופי הקהילה הנדונה ,לסוג ומהות המרחב הנדון ,לעתים גם להיסטוריה המרחבית של
המקום ושל הקבוצה.

מחקר אמפירי על משפט וחברה :היבטים ישראליים ומקומיים
יו"ר המושב :אודי זומר ,אוניברסיטת ת"א
יוזם המושב :אודי זומר ,אוניברסיטת ת"א
מחקר אמפירי בתחום משפט וחברה הולך ותופס מקום מרכזי יותר ויותר במספר דיסציפלינות כולל מדע
המדינה ,משפטים וסוציולוגיה .כמו כן ,עבודה מחקרית חשובה בתחום מתפרסמת בכתבי העת המובילים
בדיסציפלינות אלה ,ובחלקן הפכה לתחום המחקר העיקרי .מגוון המתודולוגיות המחקריות בהן נעשה שימוש
במחקרים אמפיריים מסוג זה הולך ומתרחב וכולל גישות כמותניות ואיכותניות .הניירות המוצגים במושב זה יציגו
כמה מהכיוונים הללו בעולם המחקר כפי שהם משתקפים במחקר על משפט וחברה במסגרת עולם התוכן
המקומי-ישראלי .מארגן המושב ,ד"ר אודי זומר ,ידון עם ד"ר קרן וינשל-מרגל במדד לבדיקת העומס השיפוטי
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בישראל ,עם ד"ר באדי חסיסי על התפיסה של קבוצות מיעוט בישראל את לגיטימיות המשטרה ועם ד"ר רענן
סוליציאנו-קינן על גישה אקספרימנטלית לבדיקת שיפוט מידתיות בהקשר של מדיניות סיכולים בישראל.
קרן וינשל-מרגל ,מחלקת המחקר של הרשות השופטת )ביחד עם עו"ד יפעת טרבולוס ועו"ד ענבל גלון,
האוניברסיטה העברית(
יצירת מדד משקלות להערכת העומס השיפוטי בישראל
העומס בבתי המשפט נמצא בעשורים האחרונים במוקד הדיון הציבורי בישראל .מושג העומס שגור בשיח
המתנהל אודות המערכת המשפטית ועל אף עמימותו נדמה שכמעט ואין עוררין על קיומו ,על השפעותיו ועל
הצורך להתמודד עמו .בין השלכותיו המרכזיות של העומס בבתי המשפט נדונות בדרך כלל הפגיעה בנגישות
לצדק ,הימשכות ההליכים ,עינויי הדין והגידול בעלויות המשפט ,הירידה באמון הציבור בבית המשפט ,שחיקת
השופטים וההשפעה האפשרית על התנהלותם .לאחרונה גוברת ההבנה שהעומס הוא גורם משפיע משמעותי
גם בסוגיות הקשורות להתפתחויות הדין המהותי בנקודות הממשק שלו עם הדין הפרוצדוראלי ,כמו למשל
שאלות פרשניות של כללים דיוניים ,הוצאות משפט ,היענות לבקשות רשות ערעור על החלטות ביניים,
והדוקטרינות המשפטיות המלוות את התרחבותם של מנגנוני הסדרי הטיעון והפשרות .כמו כן ,בשנים האחרונות
התקבלו מספר רפורמות במערכת בתי המשפט שהנימוק המרכזי לאימוצן היה הצורך בהקלה על העומס בבתי
המשפט ,דוגמת האצלת סמכויות שפיטה מצומצמות משופטים לרשמים או העברת דיון בהליכים מסוימים
ממותבים של שלושה לדן יחיד .העומס במערכת המשפט מהווה אם כן גורם משפיע מרכזי על מגמות
והתפתחויות סוציו-משפטיות ,אולם משמעותו נותרה עד היום מעורפלת .מחקר זה יוצק לראשונה תוכן ממשי
ומוחשי לשיח אודות העומס ,באמצעות יצירת כלי אובייקטיבי שמאפשר לכמת את העומס במערכת המשפט
ובכך מעמיד עוגן אמפירי ומדיד לדיון אודותיו .מדד משקלות התיקים אומד את אחד ההיבטים העיקריים של
העומס בבתי המשפט  -תשומות הזמן השיפוטיות הנדרשות לטיפול בסוגי ההליכים והתיקים השונים .מדד
משקלות התיקים מעריך את הזמן הממוצע ששופטים מקדישים לטיפול בתיקים ,בחלוקה לפי  102סוגי תיקים
שונים .יחידות הזמן )בדקות( מתורגמות ליחידות משקל ומחושבות לכלל התיקים הנדונים בערכאות השלום,
המחוזי ובתי הדין האזוריים לעבודה ,בכל ההליכים המשפטיים ,לרבות אזרחי ,פלילי ,תעבורה ,משפחה ,ערעורים
ועוד .ציוני המשקל יחסיים זה ולזה ,ומתחילים ממשקל  ,1שניתן לתיקי צווי חיפוש ,כניסה וצווים אחרים בהליכי
מעצרים בבתי משפט השלום ,ועד למשקל  ,1826שניתן לתיקי פשעים חמורים הנדונים בהרכב של שלושה
שופטים בבתי המשפט המחוזיים .תוצאות המדד מאפשרות להעריך במדויק את היחסים בין עומסי העבודה
הממוצעים שמטילים סוגי התיקים ,כך שניתן לומר שתיק פשעים חמורים אחד מטיל על מערכת המשפט עומס
שיפוטי השווה בממוצע לעומס שמטילים  1826תיקי צווים בבתי משפט השלום.

באדי חסיסי ,אוניברסיטת בר-אילן
לגיטימיות המשטרה :נקודות מבט של קבוצות המיעוט והרוב בישראל
הספרות שעוסקת בעמדות הציבור כלפי המשטרה מדגישה את חשיבות הנושא של לגיטימציה .חוקרים בתחום,
הבולט שבהם ,טום טיילר ,הצביעו כי ישנם שני משתנים מרכזיים שמנבאים את רמת הלגיטמציה של המשטרה:
תחושת הוגנות ההליכים ,והערכות לגבי אופן התפקוד והיעילות של המשטרה .ספרות זו לא התייחסה באופן
מעמיק להשפעה של תחושות קיפוח יחסי קבוצתי )הנובע  -ממאפייניו הקבוצתיים של הפרט ,כגון צבע עור,
לאום ,שפה ושיוך אתני( על רמת הלגיטימיות של המשטרה .הדברים מקבלים ביטוי בולט יותר בחברות שסועות
שבהן קבוצות מיעוטים חשות כי המדינה ומוסדותיה )כולל המשטרה באופן מיוחד( נוהגים בהם באופן מפלה.
המחקר ינסה לבחון את תיזת הקיפוח היחסי מול הוגנות ההליכים וטיב הביצועים והאופן שבו הם משפיעים עד
עמדות הציבור כלפי המשטרה .ניתוח הנתונים יסתמך על הסקר החברתי האירופאי ,שבו נכללו באופן חד פעמי
שאלות בנושא הלגיטימציה של המשטרה אשר נבחנה ב 34-ארצות ,כולל ישראל.
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רענן סוליציאנו-קינן ,האוניברסיטה העברית )ביחד עם מרדכי קרמניצר ,המכון הישראלי לדמוקרטיה; ושרון
אלון ,אוניברסיטת תל-אביב(
ניתוח ניסויי של שיפוט מידתיות :מדיניות הסיכולים הממוקדים בישראל כמקרה בוחן
אחד העקרונות המשפטיים המרכזיים ליישוב מחלוקות הנוגעות להתנגשות בין זכויות חוקתיות ומטרות ציבוריות
אחרות הוא מידתיות ).(Mathews 2008 & Alexy 2002, Beatty 2004, Kumm 2007, Ston Sweet
מחקר זה מציג ניתוח אמפירי של שיפוטי מידתיות ,בהתבסס על ניסוי מוטמע סקר שכלל מדגם של 330
משפטנים בישראל .המניפולציה הניסויית נשענת על  16תסריטים שונים של חיסול ממוקד של פעילי טרור,
כאשר כל גרסה מייצגת נקודה במרחב נסיבות דו-מימדי )חשיבות תכלית הפעולה  Xמידת הפגיעה הצפויה
בזכויות( .ניתוח שיפוטי המשיבים מאפשר לנו למפות את התסריטים לציר חד-מימדי  – Pהסתברות התסריט
להיחשב למידתי .ניתוח אחר של הנתונים מעיד השפעות בין החלטות במבחני המשנה ,כאשר הכרעה במבחן
מקדים משפיעה על ההסתברות להכריע באופן דומה במבחן משנה מאוחר .מעבר לאמידת ההשפעה של
נסיבותיו העובדתיות של התסריט ,בחנו את ההשפעת האידאולוגיה הפוליטית ,והעמדה ביחס לאקטיביזם
שיפוטי של המשיבים ,על שיפוטי המידתיות .התוצאות הולמות באופן כללי את הדוקטרינה המשפטית ,אולם
נמצאה השפעה משמעותית הן לאידאולוגיה והן לעמדה ביחס לאקטיביזם שיפוטי על הכרעות משפטיות אלה.

גיל כגבול חברתי  -משפטי :על היבטים משפטיים של הזקנה בישראל
יו"ר המושב :פרופ' ישראל )איסי( דורון ,אוניברסיטת חיפה
יוזם המושב :ישראל )איסי( דורון ,אוניברסיטת חיפה
החברה הישראלית – כמו העולם בכללותו – מזדקנת .בניגוד לתפיסה הפופולרית ,לפחות מבחינה דמוגרפית,
העתיד "שייך לזקנים" .השינוי הדמוגרפי הדרמטי המתחולל בחברה הישראלית מעורר סוגיות משפטיות
וחברתית ומורכבות ביחס לסוגיות כגון זכויות חברתיות בזיקנה ,רגולציה של מסגרות דיור לזקנים ,מימון שירותי
בריאות בגיל מתקדם ,או שימוש בגיל כרונולוגי כאמצעי להענקת או שלילת זכויות שונות.
לצד הסוגיות המשפטיות המורכבות לעיל ,בשנים האחרונות יש עליה במודעות לתופעה החברתית המוכרת
כגילנות ) .(ageismבדומה לגזענות ומיננות )סקסיסם( ,תופעת הגילנות היא תופעה חברתית מורכבת ,אשר
בגרעינה היסודי מהווה הבניה חברתית – שלילית בעיקרה ,אך גם בעלת היבטים חיוביים מסויימים( – של זיקנה.
בהכללה ,זקנים נתפסים כ"אחרים" החדשים ,המונגדים בהיבטיהם השליליים )כגון היותם מיושנים ,סנילים,
חלשים ,חסרי כישורים או יכולות( ל"צעירים" ,שמומשגים כחזקים ,יפים ,עדכנים ,חכמים ,ומובילים.
מטרת המושב הנוכחי היא להציג סדרה של מחקרים משפטיים-חברתיים בתחום זכויותיהם של זקנים בישראל
מתוך זוויות מבט מגוונות ושונות.
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ישראל )איסי( דורון ,אוניברסיטת חיפה
זיקנה בהיכלים של צדק :על ההבניה החברתית של הזיקנה בפסיקת בית המשפט העליון
הרצאה זו תציג את הממצאים העיקריים של ניתוח של פסיקת בית המשפט העליון בתחום זכויות זקנים .הניתוח
מבוסס על שבעה פסקי דין עקרוניים שניתנו בעשור האחרון בתחומים מרכזיים של עולם הזיקנה ,החל מהזכות
לביטחון סוציאלי ,דרך הזכות לשוויון ,וכלה בזכות לשלמות הגוף וביטחון אישי .כפי שיצוג בניתוח פסקי הדין,
פסיקת בית המשפט העליון בישראל מאופיינת בחוסר ידע או בהתעלמות מהיבטים סוציו-דמוגרפיים מרכזיים
של תופעת הזדקנותה של החברה הישראלית ,כל זאת לצד חוסר מודעות לתופעת הגילנות ,סיבותיה,
והשלכותיה על זכויות הזקנים בישראל.

מיכל סגל ,אוניברסיטת חיפה ועמותת "ידיד"
עמדותיהם של אנשים זקנים כלפי מערכת החוק ובתי המשפט :סוגיות בנגישות,אמון וגילנות
הרצאה זו מבוססת על עבודת מחקר שביקשה לפתח תחום ,שלמיטב הידיעה ,טרם נבדק בישראל וגם לא
בעולם ,ועוסקת בחוסר נגישות של האוכלוסייה הזקנה למערכת החוק ולבתי המשפט ובמגוון החסמים העומדים
בפני אנשים זקנים בבואם למצות את זכויותיהם החוקיות.
מטרות המחקר היו לשפוך אור על מציאות חייהם של האנשים הזקנים מבחינת מקומם של מערכות החוק ובתי
המשפט בחייהם ,וכן לבדוק את מידת הנגישות והאמון של אנשים זקנים במערכות אלו .המחקר בדק את
עמדותיהם של אנשים זקנים כלפי המערכת המשפטית באמצעות שתי שאלות עיקריות :מהן עמדותיהן של
אוכלוסיית הזקנים בישראל כלפי מערכת החוק וכלפי מערכת בתי המשפט? האם ובאיזה אופן משפיעים
משתנים סוציו-דמוגרפיים ומשתני רקע אישיים נוספים על עמדותיהם של אנשים זקנים כלפי מערכת החוק
ומערכת בתי המשפט?
על פי ממצאי המחקר ,קיימת התאמה בין עמדות אנשים זקנים בעלי עמדות חיוביות כלפי מערכת החוק לבין
עמדות חיוביות כלפי מערכת בתי המשפט .ניתן לומר כי באופן כללי עמדותיהם של אנשים כלפי מערכת החוק
ובתי המשפט הינן נמוכות ובמיוחד כלפי נגישות למערכת החוק ובתי המשפט .כמו כן ובהתאם לממצאי מחקר
זה ,יש קשר מובהק בין עמדות של אנשים זקנים לגבי נגישותם למערכת החוק ולבתי המשפט לבין עמדותיהם
כלפי השפעת מערכת החוק ובתי המשפט על קידום זכויותיהם .בנוגע לאמון במערכות החוק ובתי המשפט
אפשר לומר שרמת האמון בבתי המשפט גבוהה יותר מרמת האמון במערכת החוק ואנשים מבוגרים יותר הביעו
אמון גבוה יותר כלפי מערכת בית המשפט .לעומת זאת על פי ממצאי המחקר הנוכחי ,שאר המאפיינים הסוציו-
דמוגרפיים ,למעט משתנה ההכנסה ,לא משפיעים על העמדות .ייתכן שעמדות אנשים זקנים כלפי מערכת
החוק ובתי המשפט מושפעים מגורמים סוציו-דמוגרפיים אחרים.

מיטל סגל-רייך ,משרד המשפטים
אתיקה מקצועית בייצוג משפטי של לקוחות זקנים :על דילמות אתיות רווחות בייצוג זקנים ומסגרת
קבלת ההחלטות של עורכי הדין
ייצוג משפטי של לקוחות זקנים כרוך בדילמות אתיות ייחודיות .הללו מתעוררות ,לדוגמה ,במצבים בהם ישנו
חשש ביחס למידת הבנתו והערכתו של לקוח זקן את המציאות .זאת ,בין היתר ,ביחס למחויבויותיהם המקצועיות
של עורכי הדין ללקוחותיהם הזקנים וביחס למחויבויותיהם לבית המשפט .כיוון שהסבירות ללקות בדמנציה עולה
עם הגיל ,הגם שאין היא משקפת תהליך הזדקנות "טבעי" אלא מהווה מחלה ,המדובר בסוגיה מהותית בכל
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הקשור בייצוג זקנים ,אשר לה היבטים אתיים ייחודיים .שימוש מובנה בכלים מקצועיים יאפשר ייצוג ראוי ומעצים
של לקוחות אלה .זאת ,תוך הקפדה על אתיקה מקצועית ,מתוך ראיית הערך החברתי הייחודי שבייצוג ,ומתוך
התמודדות עם הבנייה חברתית רווחת ביחס ל"חוסר כשרות" של לקוחות זקנים .אוריינטציה של עורכי הדין
ל"דילמת הכשרות" במהלך הייצוג ,עשויה אף למנוע התמודדויות משפטיות עתידיות .לדוגמה ,בכל הקשור
בניסיון הרווח לערער תקפותן של צוואות או מתנות לאחר מותם של זקנים בטענה ,כי בעת עריכת המסמכים
המשפטיים היו "נעדרי כשרות" .בדומה לדילמה זאת ,ישנן סוגיות אתיות רווחות נוספות האופייניות לייצוג זקנים.
במסגרת ההרצאה יוצגו דילמות אתיות מרכזיות ,שיקולים מהותיים בהכרעה בהם והחסר במסגרת קבלת
ההחלטות המקצועית של עורכי הדין ,בכל הקשור בייצוג משפטי של לקוחות זקנים.

מיכאל )מיקי( שינדלר ,אוניברסיטת בר אילן ועמותת "יד ריבה"
הגבלת חירותו של האדם הדמנטי :אפוטרופוס ומודליים חלופיים
הזכות לחירות באה לידי ביטוי באופן מובהק בזכותו של האדם לאוטונומיה אישית .על פי המחשבה הליברלית,
זכות זו היא זכות טבעית ועל המבקש להגבילה מוטלת האחריות להצדיקה .בשיטות המשפט המערבויות
והמתפתחות ,ההצדקה להתערב ולהגביל את חירות של האדם וכשרותו המשפטית היא כאשר יכולותיו לפעולות
אוטונומיות פגומות באופן מהותי וההתערבות היא בכדי להיטיב עמו ,כמו גם מניעת נזק מאחרים .במסגרת
הרצאה זו נבקש להתייחס לסוגיה זו בהקשר של הזקן הדמנטי.
דמנציה )שטיון( הינה קבוצת מחלות המתאפיינות בהידרדרות מנטלית וקוגניטיבית המתרחשות לרוב בגיל
הזקנה ופוגעת באחוז ניכר מאוכלוסייה זו .השכיחה שבין מחלות אלו היא מחלת האלצהיימר .בעבר ) ובמידה
מסוימת גם היום( דמנציה נתפסה כ"מחלה" שכורכת בחובה ,באופן אינהרנטי את אובדן הכשרות לקבל החלטות
משפטיות .כפועל יוצא ,לרוב מונה לאותו אדם אפוטרופוס על רכושו וגופו וחירותו נשללה .מאז המחצית השניה
של המאה הקודמה ביקורת רבה הופנתה כלפי מוסד האפוטרופוס ובפרט השימוש הגורף שנעשה בו .ביקורת זו
הובילה לעיצוב הסדרים משפטיים חלופייים אשר הטו את המשקל מהתפיסה הפרטנליסטית של מינוי
אפוטרופוס כללי ,להסדרים משפטיים אשר שמו דגש על הזכות של האדם לחירות ועל החשיבות בהעצמתו .אם
כי הסדרים אלו מתייחסים לכל אדם בגיר אשר אינו מסוגל לדאוג לענייניו בשל לקות מנטאלית ,נפשית ,הרי שהם
רלוונטיים במיוחד לאוכלוסיית הזקנים הסובלים מדמציה .במסגרת ההרצאה נציג הסדרים אלו ,תוך שימת דגש
על הצורך בהטמעתם בשיטת המשפט הישראלית ,לטובת אוכלוסיית הזקנים הסובלים מדמציה.

מושב מרכזי18:00 I
מושב לרגל הוצאת הספר "הארנק והחרב :המהפכה המשפטית ושברה" מאת דניאל
פרידמן
יו"ר המושב :יואב דותן ,האוניברסיטה העברית.
יוזם המושב :יואב דותן ,האוניברסיטה העברית.
ספרו של דניאל פרידמן ,חתן פרס ישראל למשפט ומי שכיהן כשר המשפטים בין השנים  2007-2009כולל מבט
מקיף ,נוקב וביקורתי על התהליך של עליית האקטיביזם השיפוטי בישראל החל משנות השמונים .פרידמן סוקר
את התפתחות היחסים בין המערכת המשפטית בישראל לבין המערכת הפוליטית לאורך כל שנות המדינה.
בספר מתואר התהליך של עליית העוצמה של הרשות השופטת ובמקביל הפגיעה במשילות של הרשות
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המבצעת והתדרדרות היחסים בין הרשות השופטת לרשויות הפוליטיות .למעשה ,אין כמעט מישור שבו באה לידי
ביטוי עליית האקטיביזם השיפוטי שאינו זוכה להתייחסות בספר לרבות התערבות בית המשפט בסוגיות צבאיות,
דיפלומטיות ,מינויים של אנשי ממשל בכירים ,העמדה לדין של פוליטיקאים ואנשי מנהל ועוד ועוד .מטרת המושב
היא לבחון את הטענות המועלות בספר מנקודת מבט אקדמית וביקורתית.
גד ברזילי ,אוניברסיטת חיפה.
רות גביזון ,האוניברסיטה העברית.
ברק מדינה ,האוניברסיטה העברית.
דניאל פרידמן ,אוניברסיטת ת"א.
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יום ה'
מושבים מקבילים09:00-10:30 :
מבקשי מקלט בישראל :מבט רב תחומי
יו"ר המושב :טלי קריצמן-אמיר ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
יוזמת המושב :טלי קריצמן-אמיר ,המרכז אקדמי למשפט ולעסקים.
בשנים האחרונות ישראל מתמודדת עם האתגר של מבקשי מקלט הנכנסים לשטחה בצורה לא מתועדת דרך
הגבול עם מצרים .יחד עם זאת ,ישראל טרם יצרה מדיניות מקלט קוהרנטית וקונסיסטנטית לטיפול באותם
מבקשי מקלט ,גם אם נקטה צעדי מדיניות שונים .על אף העובדה שמדינת ישראל חתמה על האמנה בדבר
מעמדם של פליטים משנת  ,1951היא לא אימצה אותה אל תוך משפטה הפנימי והזכויות המעטות של מבקשי
מקלט ופליטים מעוגנות בנהלים של משרד הפנים.
הנושא של נוכחותם של מבקשי מקלט במדינה והטיפול בהם ממחיש את המתח שבין ריבונות המדינה – מחד –
הכוללת בחובה את הרצון והיכולת למנוע כניסה של אנשים לשטחה של המדינה; לבין המחויבות לזכויות אדם
בסיסיות – לרבות אלו שמעוגנות במשפט זכויות האדם הבינלאומי ובחוקי היסוד של מדינת ישראל.
המושב המוצע יעמוד על המתח הזה בין זכויות לבין ריבונות ,כפי שהוא בא לידי ביטוי בהקשר המיוחד של מדינת
ישראל ויחסה אל מבקשי מקלט בפרט – ובמידה מסויימת ,אל מהגרים בכלל .המושב יציע מבט רב תחומי על
נושאים אלו ,והמרצים במושב זה הם חוקרים מתחומי המשפט ,הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה ,הפסיכיאטריה
וההיסטוריה .המושב יבקש לעמוד על יחסי הגומלין בין צעדי המדיניות שנוקטת המדינה ,ועל השפעותיהם
הרחבות )הנפשיות ,הכלכליות ,והחברתיות( על מבקשי המקלט .עוד יעמדו ההרצאות השונות במושב על הקשר
בין צעדי המדיניות שננקטים ביחס למבקשי מקלט למיקומם החברתי ולקשר בינן לבין החובות המוסריות
והמשפטיות של מדינת ישראל כלפי מבקשי מקלט ופליטים.
אנדה ברק ביאנקו ,אוניברסיטת חיפה.
בתי אוכל של פליטים מאריתריאה וסודן בדרום תל-אביב  :יזמות אתנית בלימבו.
יזמות עסקית של מהגרים ובני מיעוטים קיימת בכל עיר גדולה על פני הגלובוס ,והספרות מתייחסת בהרחבה
לכל היבט אפשרי בתופעה זו הנקראית "יזמות אתנית" .בישראל ,עיקר המחקר האקדמי התמקד ביזמות של
מהגרים שהגיעו מכוח חוק השבות )עולים( וכן ביזמות של פלסטינים אזרחי ישראל ,ואילו יזמות של פליטים
מאפריקה ,אזרחי אריתריאה וסודן עדיין לא נחקרה כלל .פליטים אלה ,החיים בישראל במצב ארעי של "אי גירוש"
אינם בני החזרה לארצם אך בה בעת המדינה אינה מאפשרת להם לבקש מקלט בישראל ,ובכך היא הופכת
אותם לחסרי מעמד משפטי ודנה אותם לחיות בלימבו .מצב משפטי ייחודי זה קובע מראש את את סיכויי
ההצלחה של העסק ואת אופי הפעילות השוטפת.
מטרת העבודה ,שהיא ראשונה לבחון את הפן היזמי של אוכלוסיית הפליטים האפריקאים בישראל ,הייתה לבדוק
את הקשיים והחסמים עמם מתמודד יזם-פליט ,וכן לבחון את המשאבים המצויים בידיו כדי להקל את
ההתמודדות ,כל זאת על רקע מצבו המשפטי הייחודי .לשם כך ערכתי  12ראיונות עומק עם בעלי מסעדות ,בתי
קפה וברים  ,אותם ניתחתי בעזרת מודל "ההטעמות המעורבת" ) (mixed embeddednessהכולל  3רמות ניתוח:
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רמת המיקרו – הבוחנת את היזם והמשאבים ,רמת המזו – בה נידונים השווקים והסביבה הכלכלית ורמת
המאקרו – המתייחסת למדיניות ורגולציה.
ממצא ראשון של העבודה מתייחס לההנחיה שהוציא משרד הפנים לפני כשנתיים ,לאפשר רישוי עסק רק
לפליטים המחזיקים באשרת עבודה .עולה ,שהמגבלה אינה מצמצמת את מספר הפליטים הפונים להעסקה
עצמית ,כך שהמטרה לשמה היא נועדה אינה מושגת .היזם-הפליט שאין ברשותו האשרה המתאימה מצליח
להתמודד על-ידי גיוס צד שלישי בין אם בתשלום בין אם לא ,על שמו נרשם העסק.
ממצא חשוב נוסף הוא שהפליט-היזם נמצא לא רק בלימבו משפטי אלא גם בלימבו חברתי .חברת הרוב מדירה
אוכלוסייה זו מהחיים החברתיים-כלכליים והם אינם חלק מהחברה הישראלית .נתק זה והיעדר גישה למקורות
מידע עסקי רלוונטי גורם להתנהלות עסקית שגויה ,בעיקר מול הגורמים הרגולטוריים ,וזאת תוך הפסדים
כספיים ניכרים ,עגמת נפש וחיכוך עם נציגי הממסד.
בנוסף ,הלימבו המשפטי-חברתי בו מתקיימים הפליטים הוא כר נוח לניצול ועושק מצד ספקי שירותים שונים
היודעים בוודאות שבעל העסק הפליט לא יפנה לרשויות כדי לבקש הגנה מהתעמרותם בו .כלומר ,מדינת ישראל
מפקירה אוכלוסייה זו בעקיפין נותנת חסות להתנהגות לא אתית ולעתים אף פושעת.
רותם גלעדי ,האוניברסיטה העברית.
האמנם מחויבות היסטורית? על יחסה של מדינת ישראל לאמנת הפליטים .1951-1955
בפולמוס הנוכחי באשר ליחסה של מדינת ישראל לפליטים ולמשטר המשפטי המסדיר את מעמדם וזכויותיהם
בולטת מוסכמה אחת .על מבקרי הממשלה מכאן ודובריה מכאן מוסכם כי למדינה 'מחויבות היסטורית' לאמנת
הפליטים .1951-זו נובעת מהשתתפות הישראלית בניסוח האמנה ובקידומה–ומכלל ההיסטוריה של נרדפות
יהודית .בבסיס המוסכמה פרשנות ההיסטורית לפיה ,בימיה הראשונים ,קידמה המדינה זכויות אוניברסליות
ומכוחן תבעה מאומות העולם הגנה על פליטים יהודים .פרשנות זו מניחה תור זהב ביחס ישראל לאמנה .ארגוני
זכויות ,היסטוריונים ומשפטנים מדגישים מחויבות זו כדי לבקר את זניחת ערכי תור הזהב .המחויבות ,בפיהם,
מיתרגמת לדרישה לקיום מדוקדק ,ואף יותר מכך ,של הוראות האמנה .דוברי המדינה ,מצידם ,טוענים למעשה
כי תור הזהב נמשך גם היום ,וכי המדינה מקיימת את חובותיה שבאמנה.
עניין זה דורש בירור ,ולו מן הטעם כי האמנה נתנה ביד פליטים יהודים מאירופה אפשרויות בחירה באשר ליעדי
ההגירה שלהם .בכך עמדה האמנה במתח עקרוני כלפי מדיניות העליה של ישראל באותן שנים ואף כלפי האתוס
המכונן של מדינת המקלט לעם היהודי .על זה ניתן להוסיף כי קשה להעלות על הדעת כי מדינת ישראל
בשנותיה הראשונות–לנוכח אתגרי קליטת עליה המונית ,כלכלה ,בטחון גבולות ,וסוגיית הפליטים הפלסטינים–
יכלה להקצות ממשאביה לקידום משטר משפטי אוניברסלי המרחיב את הגדרתם של פליטים ואת זכויותיהם.
ההרצאה בוחנת את מוסכמת המחויבות ההיסטורית ואת תפיסת תור הזהב אותה היא מניחה .ביסודה עומדת
הטענה ,המבוססת על מחקר ארכיוני ,כי מעולם לא היה תור זהב ביחסה של ישראל לאמנה .ההרצאה
מתמקדת בהליכי החתימה על האמנה ,אשרורה ויישומה ) .(1951-1955אלה מגלים הססנות רבה מצד ישראל
הרשמית בקבלת עולה של האמנה ועיכובים רבים במעשה האשרור .בפועל ,גם היקף מחויבותה הפורמלית של
ישראל לאמנה מאופיין–בניגוד למוסכמת המחויבות ההיסטורית–במינימליזם בולט .למוסכמה בדבר מחויבותה
ההיסטורית של מדינת למשטר האמנה אין ביסוס היסטורי.
יתר על כן ,ניתוח ביקורתי של מהלכי החתימה ,האשרור ,והיישום והשיקולים שהניעו אותם חושף את משקלם
של גורמי תרבות וזהות בעיצוב יחס הישראלי המקורי לאמנת הפליטים .מדינת ישראל הצעירה לא ראתה את
האמנה כמכוונת אליה או חלה לגביה .ביסוד יחסה לאמנה עמדה תפיסה שראתה במעשה הקליטה ובעקרון
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השבות קיום עיקריו של משטר האמנה .על-פי תפיסה זו ,זהותה הייחודית של מדינת ישראל כמדינת המקלט
ליהודים בעבר ,בהווה ,ואף בעתיד היא המקיימת את חובות ישראל על פי האמנה .תפיסה זו ,המעלה בפועל
טענת פטור מן המחויבויות הפורמליות שבאמנה ,אפשרה ליישב את הסתירה בין ערכים אוניברסליים מזה לבין
ערכיה הפרטיקולריים של מדיניות ישראל וזהותה מזה–ואפשר שהיא ממשיכה לעשות כן בימינו אנו.

אושרת הוכמן ,המרכז האקדמי רופין.
עדי הרקוביץ-אמיר ,אוניברסיטת חיפה.
עמדות הציבור בישראל כלפי מבקשי מקלט :הומניטריות והשלכותיו על עמדות מדירות.
מחקר זה בוחן את עמדות הציבור בישראל כלפי מבקשי מקלט מאפריקה המתגוררים בישראל .בפרט ,המחקר
מתמקד בתפישות הומניטריות ובתפקידן בעיצוב עמדות מדירות כלפי חברי קבוצה זו .עמדות כלפי זרים נחקרו
בעבר בהקשר הישראלי .מחקרים אלו הראו באופן עקבי כי הציבור בישראל מתנגד למתן זכויות חברתיות,
אזרחיות וכלכליות למהגרים לא-יהודים .עמדות שליליות כלפי מהגרים לא יהודים מודרכות על פי רוב על ידי
תחושה של איום לאומי וסוציו-כלכלי הנוגעים לצורך הבסיסי של הפרט להגן על רווחתו ועל רווחת קבוצת הפנים
אליה הוא משתייך.
מבקשי מקלט הם תופעה חדשה יחסית בישראל ועד היום אף מחקר לא בחן בצורה אמפירית ומעמיקה את
עמדות הציבור כלפיהם .יתרה מזו ,ישנה גם סיבה תיאורטית להניח כי עמדות כלפי מבקשי מקלט מונחות על ידי
מנגנונים פסיכו-סוציאליים שונים מאלו הבאים לידי שימוש ביחס כלפי קבוצות זרים אחרות .בפרט ,מבקשי
מקלט מעוררים מתח בין הצורך להגן על אינטרסים של הפרט ושל הקבוצה ,לבין מחויבות הפרט לזכויות אדם
אוניברסליות.
עמדות הציבור בישראל כלפי מבקשי מקלט הינן בעלות חשיבות רבה ,בעיקר בשל האופי הסותר של המדיניות
הרשמית בישראל כלפי אנשים אלה .מדיניות זו מעבירה מסר כפול :מחד ,כ 91%-ממבקשי המקלט בישראל
מקבלים מעמד של הגנה זמנית קבוצתית ,זאת בהתאם למחויבותה של ישראל לאמנת הפליטים משנת .1951
מאידך ,מעמד זה מהווה בסיס חלש מאד לזכויות וכולל רק חסינות מפני גירוש ואינו מכיל כל התיחסות לזכויות
אחרות של מבקשי המקלט ,ולווה עד כה בקמפיין ציבורי עקבי המציג מבקשי מקלט כ"מסתננים" ,מהגרי עבודה
בלתי חוקיים ואף כמחבלים .יש להניח כי אמביוולטיות זו תשליך גם על עמדות הציבור בישראל הניצב מול דילמה
לא פשוטה :האם מבקשי מקלט אכן בורחים מתנאים קשים במדינות המוצא שלהם ומכאן זכאים ליחס
הומניטרי ,או שמא ההגירה שלהם מבוססת על מניע כלכלי ועל כן היא מציבה איום חברתי-כלכלי על האוכלוסייה
המקומית? במחקר זה נברר מה חלקן של תפישות האיום והתפישות ההומניטריות של הציבור בישראל בעיצוב
עמדות מדירות כלפי מבקשי מקלט.
מחקר זה מבוסס על סקר עמדות שנערך באביב  2013בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת של
בני  18ומעלה בישראל .הסקר כלל  500משיבים וסקר את עמדותיהם כלפי סוגיית מבקשי המקלט בנוסף
לאיסוף המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים שלהם .הממצאים מאששים כי ערכים הומניטריים משחקים תפקיד מרכזי
בעיצוב עמדות מדירות .באופן ממוקד ,בעוד שתפישות איום מקטינות את נכונות המשיבים להעניק זכויות
למבקשי מקלט ,ערכים הומניטריים מתווכים באופן חלקי את קשר זה.
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עידו לוריא ,נציבות האו"ם לפליטים  /רופאים לזכויות אדם.
מצבם הנפשי והרפואי של מהגרים בישראל-ניסיון המרפאה הפתוחה למהגרי עבודה ומבקשי מקלט/
רופאים לזכויות אדם.
תופעת ההגירה הבינלאומית הולכת ומתרחבת בעשורים האחרונים ומגיעה למיליוני בני אדם .אוכלוסייה זו מהווה
קבוצה מוחלשת ופגיעה ,כולל בתחום הבריאות .כפי שנכתב בדו"ח של ארגון הבריאות העולמי בנושא" :קיים
סיכון שבמצבים רבים ,מהגרים ...יישארו מודרים חברתית ולא יוכלו ליהנות מהבריאות ומהטיפול הרפואי המגיעים
להם בהיותם בני אנוש" .ההגירה היא לרוב ממדינות מתפתחות ועניות למדינות מפותחות ומבוססות .קבוצת
המהגרים היא הטרוגנית וכוללת בין היתר מהגרי עבודה ,קורבנות סחר בבני אדם ,מבקשי מקלט ופליטים.
כתוצאה מהחשיפה לגורמי דחק רבים וטראומות בשלבי ההגירה השונים ,אוכלוסיית המהגרים עלולה להיות
בסיכון מוגבר לתחלואה גופנית ונפשית .ההפרעות הנפשיות השכיחות בקרב מהגרים בוגרים הן דיכאון ,חרדה
והפרעת עקה בתר-חבלתית ).(Posttraumatic stress disorder
כחלק ממגמה עולמית זו ,הפכה ישראל למדינת יעד להגירה .החל משנות ה '80-החלו להגיע לישראל מאות
אלפי מהגרי עבודה ,בעיקר על רקע תהליכים גאו-פוליטיים פנימיים שהביאו להרחקת כוח העבודה הפלשתיני
ולמחסור בעובדים .מהגרי העבודה השתלבו בעיקר בעבודות כפיים )בנין ,חקלאות( ובתפקידי סיעוד וטיפול,
הכרוכים במאמץ גופני ונפשי ניכר ולרוב בשכר נמוך .מנתוני רשות ההגירה עולה כי בישראל בשנת  2012התגוררו
 74,778מהגרי עבודה עם אשרה 14,118 ,ללא אשרה וכ 95,000 -תיירים ללא אשרה בתוקף )הנחשבים ע"י
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כמהגרי עבודה( .בנוסף ,בשנים האחרונות מגיעים לישראל אלפי מהגרים
ממדינות אפריקה ,ובעיקר ממזרחה )סודאן ואריתריאה( .חלקם מבקשי מקלט הנמלטים מרדיפות אתניות
ודתיות ,מלחמות אזרחים ודיכוי פוליטי-חברתי במדינות המוצא .הערכת נציבות האו"ם לפליטים כי בישראל עד
ינואר  2012התגוררו כ 47,704 -מבקשי מקלט ופליטים ,שהגיעו לישראל דרך מדבר סיני .מעבר לטראומות אותן
חוו בארץ מוצאם ,לעיתים רבות ,הם עוברים פגיעה נוספת מצד מבריחים אשר שובים ומחזיקים אותם כבני
ערובה בכדי לגבות עבור שחרורם כופר כספי ,כפי שפורסם בדו"ח של עמותת רופאים לזכויות אדם )רל"א(.
בהרצאה יוצגו נתונים מהעבודה הרפואית והפסיכיאטרית המתבצעת במרפאה הפתוחה/רל"א ,כולל ממצאי
סקרים ומחקרים ותוצאות ראיונות עם קורבנות סיני .עד כה ,במסגרת המרפאה הפתוחה ,ניתן שירות רפואי
בחינם לכמעל  34,000איש.
בסקר רטרוספקטיבי נמצא כ 23% -מכלל הפונים למרפאה הפסיכיאטרית סבלו מ PTSD -וכ 15% -מהפרעת
דיכאון .בקרב קבוצת הפליטים ומבקשי המקלט שכיחות  PTSDהיתה גבוהה יותר והגיעה ל .33.3% -רמת
המצוקה הנפשית כפי שתועדה בקרב הפונים לעזרה רפואית ראשונית במרפאה נמצאה גבוהה ,ביחס
לאוכלוסיה הישראלית היהודית והערבית.
על פי ראיונות שנערכו במרפאה הפתוחה ,אחוז גבוה מבין האנשים שעברו במדבר סיני נחשפו לצורות שונות של
אלימות והתעללות ,כולל תקיפה פיזית ועדות של מוות של אנשים אחרים.
איילת עוז ,הסנגוריה הציבורית הארצית.
בין מנהלי לפלילי :נוהל הטיפול במסתננים והמשפט הפלילי.
תיקון מס'  3לחוק למניעת הסתננות ,שבוטל כידוע בפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין אדם נ' הכנסת,
היווה נדבך מרכזי בבניין מורכב של דברי חוק ונהלים שעל פיהם טופלו מבקשי מקלט ומהגרים שהוגדרו
"מסתננים" .אחד מאותם נהלים היה "נוהל מסתננים המעורבים בהליך פלילי" של רשות האוכלוסין וההגירה,
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אשר קבע את הדרך שבה יש לנהוג במסתננים אשר היו חשודים בביצוע עבירות פליליות .הנוהל ,שאיפשר
להפעיל כנגד אותם מסתננים סמכויות מנהליות במקום להעמידם לדין ,העלה שאלות משפטיות וחברתיות
קשות בדבר היחס למסתננים כחלק מן הקהילה הכפופה לשלטון החוק .כך ,עולה השאלה – מה ההשפעה שיש
למערכת אלטרנטיבית לאכיפת חוק על המערכת הפלילית עצמה? כיצד מערכת כזו משפיעה על התמריצים
העומדים לשוטרים ,תובעים ,פרקליטים ,ואפילו נאשמים וסניגורים? במסגרת ההרצאה ,אציג ניתוח מוסדי
ומערכתי של הנוהל ,ואציע מסגרת שבמסגרתה ניתן לבחון את ההשפעות ההדדיות בין דיני ההגירה לדין הפלילי
בישראל.

ממקומי לגלובלי :מדיניות מס וחברה במאה ה21-
יו"ר המושב :עו"ד טלי ניר ,האגודה לזכויות האזרח בישראל
יוזמת המושב :שגית לוינר ,אוניברסיטת באפלו והקריה האקדמית אונו
המושב בוחן את נקודות החיבור בין אלמנטים שונים של מדיניות מס וחברה על גבי סקאלה של מקום )ממקומי
לגלובלי( וזמן )בחינה עכשווית מול סקירה היסטורית( .המאמרים הנדונים בפאנל נעים מתמונת מצב עדכנית של
מיסוי בינ"ל ומדיניות ההשקעות בישראל ,לסקירה היסטורית )והצעה לרפורמה( של יזמות ומיסוי בארה"ב ,וחזרה
למקומי עם השפעתה של פרשנות במסים ,ובמיוחד השימוש במונח "מס אמת" ,על זכויות אדם בפסיקת בית
המשפט העליון בישראל .המושב מסיים עם מבט רחב וגלובלי ,ע"י סקירה השוואתית של מגמות עולמיות במיסוי
והשפעת הגלובליזציה על מערך המיסוי הלאומי/מקומי .מטרת המושב הינה לספק מידע עדכני לגבי הסוגיות
המצויינות לעיל כמו גם לאתגר את השומעים באמצעות שאלות מהותיות לגבי המשך התפתחות מדיניות המס
החברתית/עתידית בארץ ובעולם.
מירית כהן אייל ,אוניברסיטת פיטסבורג

Legal Mirrors of (Tax) Entrepreneurship
Entrepreneurship is a core value and vehicle for a robust economy. But rather than
targeting entrepreneurial businesses directly, historically the U.S. tax code favors small
business entities according to their size. This article applies “mirror theory” and proposes
a novel legal model that strives to correlate between the design of legal rules, the goals
they set to advance, and the societal trends they reflect. The article suggests replacing the
’current size-based approach in the U.S. laws with a model that measures firms
entrepreneurial orientation. Unlike the current binary small-or-not standard, this multitiered, simple, and flexible model reduces the intrinsic arbitrariness, complexity, and
uncertainty in current legal definitions.
רפאעת עזאם ,האוניברסיטה העברית
פרשנות דיני המסים :מס אמת וזכויות אדם בפסיקת בית המשפט העליון בישראל
במסגרת המאמר/הרצאה יוצגו עיקרי הפרשנות התכליתית בדיני המס כפי שהתבטאה בפסקי דין מובילים של
בית המשפט העליון ואת השפעתה על זכויות אדם והמושג "מס אמת" בישראל .אטען כי חלה נסיגה בפרשנות
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התכליתית וחזרה לפרשנות מילולית במספר פסקי דין בולטים במיסים בשנים האחרונות .עוד אטען כי מבחינה
נורמטיבית רגרסיה זו איננה ראויה ויקרא לחזרה לפרשנות תכליתית בדיני המס.

תמיר שאנן ,המכללה למנהל
מורן הררי ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
שגית לוינר ,אוניברסיטת באפולו והקריה האקדמית אונו

Israel International Tax & Developments: A Contemporary Perspective
Israel International Tax & Developments Report is compiled for the 19th Congress of the
International Academy for Comparative Law (Vienna, July 2014). The report offers a
contemporary and up-to-date overview of Israel tax & developments status focusing,
specifically, on issues of cross-border cooperation, information exchange and capital
investment.
שגית לוינר ,אוניברסיטת באפולו והקריה האקדמית אונו

The Intricacies of Tax & Developments
The article explores the effect of globalization on taxation. The article looks into
available data (particularly from the OECD and EU) to examine global trends in taxation
over the past three and a half decades. Specifically, the article utilizes this information to
evaluate whether and the extent to which globalization leads to convergence or
divergence of national tax policies and to assess the merit of such changes given
increasing demands on national resources on one hand and a more competitive and
volatile global environment on the other.

דת ,משפט ופלורליזם נורמטיבי :היבטים תיאוריים ואמפיריים
יו"ר המושב :עידו שחר ,אוניברסיטת חיפה
יוזמי המושב :לטם פרי-חזן ,אוניברסיטת חיפה ועידו שחר ,אוניברסיטת חיפה
קהילות דתיות שאינן ליברליות ,אשר מבקשות להציב גבולות בינן לבין שאר אזרחי המדינה ,כמו גם לשמר
גבולות פנים-קהילתיים ,מציבות אתגרים מורכבים בפני משפט המדינה .ההרצאות שבמושב יעסקו בהיבטים
שונים של האתגרים הללו ,תוך דיון בדילמות עכשוויות הקשורות בקהילה החרדית ובקהילה המוסלמית בישראל.
שתי ההרצאות הראשונות במושב יתמקדו באתגרים נורמטיביים ,אשר עניינם באיזון הראוי בין זכויות ואינטרסים
בשדות פעולה שמתקיימת בהם התנגשות בין נורמות דתיות לבין משפט המדינה .הרצאתו של גד ברזילי תציג
דילמות יסוד ופתרונות אפשריים לקונפליקטים המתקיימים בשדות שכאלו ותציע אלטרנטיבות קהילתניות
להגדרה מחודשת של הגבולות בין מדינה לקהילות דתיות לא ליברליות .הרצאתו של מנחם מאוטנר תתמקד
בשאלת ההפרדה בין המינים בהשכלה הגבוהה ותציע הבחנה בין פרקטיקות דתיות המתקיימות בפרהסיה
ובחברה האזרחית של המדינה הליברלית לבין פרקטיקות המתקיימות בפרהסיה ובחברה האזרחית של קהילות
דתיות.
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ההרצאות הנוספות במושב יתמקדו באתגרים הקשורים ביכולתו של משפט המדינה להשפיע על נורמות
קהילתיות בקרב קהילות דתיות שאינן ליברליות וליצור שינוי חברתי .הרצאתה של לטם פרי-חזן תערוך דיון
השוואתי בהשפעתו של משפט החינוך על הפרקטיקות החינוכיות בבתי הספר החרדיים בישראל ובבלגיה
ותעמוד על מערכות היחסים בין הכללים המשפטיים לבין הסוכנים המפרשים ומפעילים אותם .הרצאתו של
איאד זחאלקה תנתח את תהליכי החידוש והרפורמה בדינים השרעיים בענייני המעמד האישי ואת האופנים בהם
התמודדו בתי הדין השרעיים עם המשפט האזרחי.
גד ברזילי ,אוניברסיטת חיפה
דתיות ,ליברליות וקהילות בעידן גלוקלי
מטרת המאמר להציג דילמות יסוד ופתרונות אפשריים לקונפליקטים בין כוח המדינה ,משפט ליברלי ,חברה
חילונית וקהילות דתיות לא ליברליות.
המאמר יבחן בקורתית את הפתרונות המצויים כיום בספרות המשפטית הליברלית ויציע אלטרנטיבות קהילתניות
להגדרה מחודשת של הגבולות בין מדינה לקהילות דתיות לא ליברליות בישראל ובמשפט השוואתי.
איאד זחאלקה ,ביה"ד השרעי בירושלים והאוניברסיטה העברית
לפ ְקה אלַ -א ַק ִליַאת
ההלכה הנוהגת בקרב המיעוט המוסלמי בישראל בהשוואה ִ
בקרב המיעוט המוסלמי בישראל ,לא התגבשה תודעה דתית מוסלמית אחידה ונוהג דתי על פי אסכולה הלכתית
אחת באופן מודע ועקבי .מרבית המוסלמים בישראל סונים הנוטים לאסכולה השאפעית ,בעוד בתי הדין
השרעיים בישראל מחויבים לפסוק על פי האסכולה החנפית לפי הוראת הסולטאן העות'מאני ,שהפכה לחלק
מהחקיקה העות'מאנית אשר נקלטה במשפט המנדטורי ולאחר מכן במשפט הישראלי .התפיסות הדתיות
התקבלו בקרב המוסלמים בישראל כמסורת העוברת מדור לדור על פי השכלתו הדתית של כל דור ,בהיעדר
הנהגה דתית משכילה ובהיעדר מוסדות גבוהים ללימודי דת כתוצאה מאירועי .1948
ההתעוררות הדתית בקרב המיעוט המוסלמי בישראל ,התחילה רק בתקופה מאוחרת והיא הפכה למשמעותית
רק לקראת סוף שנות השמונים של המאה העשרים ,עם הצלחתה של התנועה האסלאמית בבחירות
המוניציפליות .דווקא היעדרה של תפיסה דתית אחידה מגובשת עד אז הוא שאפשר לציבור לנקוט גמישות
דתית ולקבל את השוני בגישות ובתפיסות של הגורמים השונים הפעילים בו ,למשל מחויבות בתי הדין השרעיים
לפסוק לפי האסכולה החנפית .משום כך יכול ציבור זה לקבל כל חידוש בהלכה ובדין השרעי בלא להסתייג ממנו,
בייחוד בפסיקתם של בתי הדין השרעיים.
בתחילת שנות התשעים חל מפנה משמעותי בעשייה ובתודעה הדתית בקרב המוסלמים בארץ .לתפנית זו
אחראים הגורמים הדתיים הפעילים בקרב הציבור ,בעיקר בתי הדין השרעיים .גורם נוסף שפעל בתחום הדת הוא
התנועה האסלאמית ,על שני פלגיה ,אשר הקימה מוסדות ומכונים ללימודי דת ומרכזים לפסיקת הלכה .בנוסף,
המרכז שהקים המסדר הצופי" ,אל-טריקה אל-ח'לותיה אל-קאסמיה אל-ג'אמעה" ,בעיר באקה אל-ע'רביה הוא
גוף הפועל באמצעות מכללת אל-קאסמי .גורמים אלה הניעו תהליך של חידוש בהלכה המוסלמית הנוהגת
בישראל .החידושים בדינים השרעיים התמקדו בענייני המעמד האישי ,הנמצאים בתחום שיפוטם של בתי הדין
השרעיים.
ניתוח תהליכי החידוש והרפורמה בדינים השרעיים בענייני המעמד האישי מראה כי בתי הדין השרעיים קיימו את
הדין השרעי המוסלמי למרות כפיפותם למשפט הישראלי .בתי הדין הללו חרגו מהפרקטיקה המשפטית
העות'מאנית ופיתחו כלים הלכתיים אשר באמצעותם התמודדו עם המשפט האזרחי המתערב ועם שינוי
הנסיבות .יסודותיה ועקרונותיה של המתודולוגיה ההלכתית שפיתחו בתי הדין השרעיים דומים בתוכנם
לדוקטרינת ִפ ְקה אלַ -א ַק ִליַאת ,אף שהם אינם מצהירים שהם מיישמים דוקטרינה זו.
התנועה האסלאמית הדרומית אימצה למעשה את המתודולוגיה ההלכתית של ִפ ְקה אלַ -א ַק ִליַאת לצורך קביעת
עמדה בסוגיית ההשתתפות בבחירות .היא קבעה תקדים שלפיו מותר ואף חובה להשתתף בבחירות מאותם
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נימוקים המצדיקים השתתפות בבחירות של מיעוטים מוסלמים החיים בארצות המערב .לעומת זאת ,התנועה
האסלאמית הצפונית נקטה שמרנות ופסקה בהתאם למורשת ההלכתית הקלאסית או בעקבות פסיקת איגודים
לפסיקת הלכה בעולם .פוסקי הפלג הצפוני אינם מתייחסים ישירות לדוקטרינת ִפ ְקה אלַ -א ַק ִליַאת ,אולם פסקי
ההלכה של המועצה האירופית לפסיקת הלכה ולמחקר הם אחד ממקורות ההשראה לפסיקתם בנושאים
חדשים.
המסדר הצופי אל-קאסמי מקדיש מאמצים להוראה ולחינוך במסגרת המכללה האקדמית "אל-קאסמי" וכן
להדרכת נאמני המסדר ותומכיו באמצעות פסקי הלכה לא כתובים ,על בסיס מתודולוגיה הקרובה לזו של בתי
הדין השרעיים .אין הם מכירים בדוקטרינת ִפ ְקה אלַ -א ַק ִליַאת כמקור מחייב בפסיקתם ,אם כי למעשה
המתודולוגיה שלהם קרובה מאוד לזו של הדוקטרינה.
בתי הדין השרעיים הם גורם דתי המקובל על כל זרמי החברה המוסלמית בישראל .הם זוכים לתמיכה מכל גוני
הקשת הדתית והאזרחית .לפיכך המתודולוגיה ההלכתית שלהם משליכה על התפתחות ההלכה בקרב הציבור
המוסלמי בישראל.
מנחם מאוטנר ,אוניברסיטת ת"א
בין הכותל ,האוניברסיטה ,וחופי הים
בשנה האחרונה עלתה על סדר היום שאלת ההפרדה בין המינים בהשכלה הגבוהה .שאלה זו מתעוררת בהקשר
של התרחבות הפרקטיקה של הפרדה בין המינים למקומות מגוונים אחרים ,ובהם הכותל ,התחבורה הציבורית,
בתי העלמין ,יחידות הצבא ,חופי הים ,אולמות האירועים ,ועוד ועוד.
בהרצאתי אבקש להציע דרכים לחשיבה על השאלה .אטען שכאשר תופעת ההפרדה מתקיימת בפרהסיה של
המדינה הליברלית ,לא ניתן לאפשר לה להתקיים .לעומת זאת ,מכיוון שכל מדינה ליברלית מאפשרת לקבוצות
דתיות אוטונומיה נרחבת ,יש לאפשר המשך ההפרדה בין המינים במוסדות של קהילות דתיות .כלומר ,הקו
המבחין לצורך חשיבה על השאלה הוא הקו המבחין בין פרקטיקות המתקיימות בפרהסיה ובחברה האזרחית של
המדינה הליברלית ,מצד אחד ,לבין פרקטיקות המתקיימות בפרהסיה ובחברה האזרחית של קהילות דתיות ,מצד
שני.
לאחר שאפתח את קו הטיעון הזה ,אבקש ליישמו על כמה מקרים בולטים של הפרדה בין המינים ,הנדונים כעת.
לטם פרי-חזן ,אוניברסיטת חיפה
פלורליזם משפטי בשדה מדיניות החינוך :משפט ,דת וגבולות קהילתיים בבתי-הספר החרדיים בישראל
ובבלגיה
בשדה מדיניות החינוך פועלים שחקנים רבים ,הממוקמים במגרשים שונים .חלק מהשחקנים הללו מייצרים
כללים משפטיים המסדירים את המדיניות ,או את כללי הרקע שבתוכם פועלת המדיניות .שחקנים אחרים
מפרשים ומיישמים את הכללים בשטח .ריבוי השחקנים בשדה מדיניות החינוך גורם לעיתים למאבקים בין כוחות
המושכים לכיוונים סותרים ,לאי-בהירות בדבר המטרות שמשרתים הכללים ולפערים בין כללים אלה לבין
המתרחש בבתי-הספר .כאשר מדובר בבתי-ספר המשתייכים לקהילה החרדית ,גוברים הקשיים המערערים את
תפקידו של משפט החינוך בשדה מדיניות החינוך נוכח האתוס הבית-ספרי ומאפיינים הקשורים בהשקפת
עולמה של הקהילה החרדית ובאורחות חייה .בהרצאה אערוך דיון השוואתי באופנים בהם מערכות היחסים בתוך
שדה מדיניות החינוך משפיעות על תהליכים חברתיים בקהילות החרדיות בישראל ובבלגיה ,תהליכים המסמנים
את הגבולות בין הקהילות החרדיות לבין המעגלים התרבותיים הסובבים אותן.
בשתי המדינות ,הכללים המשפטיים מקנים לבתי-ספר דתיים פרטיים מימון נכבד מהמדינה .בבלגיה ,לחופש
הבחירה בחינוך יש בסיס חוקתי והוא מעוגן בחקיקה ראשית המבטיחה לבתי-ספר דתיים פרטיים במעמד
"מסובסד חופשי" אוטונומיה פדגוגית ,פוטרת מהשתתפות בבחינות ומקנה לתעודת בית-הספר התיכון מעמד
בלעדי בכניסה להשכלה גבוהה .אולם ,בפועל ,בתי-הספר החרדיים הפרטיים הבוחרים לקבל מימון ציבורי
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משתמשים באותם ספרי לימוד בהם משתמשים בתי הספר הציבוריים ומשתתפים בבחינות חיצוניות תכופות,
על מנת לעמוד בדרישות המפקחים הבוחנים את איכות תכניות הלימודים .כתוצאה מכך ,עומדים בתי-הספר
החרדיים בבלגיה בפני בחירה דיכוטומית בין מימון ציבורי ,הכרוך בסטנדרטיזציה גבוהה ,לבין עצמאות כלכלית
ואוטונומיה מלאה .בחירה זו דוחפת חלק גדול מבתי-הספר לבחור בנתיב העצמאי של הסתגרות והתבדלות.
בישראל ,לעומת זאת ,דורשים ההסדרים המשפטיים מבתי-הספר החרדיים הפרטיים הבוחרים במעמד של
"מוכר שאינו רשמי" עמידה בסטנדרטים חינוכיים ,השתתפות בבחינות חיצוניות ונשיאה באחריות .בדומה
לבלגיה ,גם בישראל המפקחים הם שמושכים בחוטי המדיניות .יחידת הפיקוח המופקדת על החינוך החרדי
במשרד החינוך מורכבת ממפקחים חרדים ,אשר אינם בוחנים את יישומה של תכנית הליבה ,אינם אוכפים את
החובה להשתתף בבחינות חיצוניות ואינם מאפשרים לפיכך את יישומה של המדיניות הקושרת בין סטנדרטים
לבין מימון .מערכות היחסים בתוך שדה מדיניות החינוך בישראל מאפשרות לקבוצות כוח חרדיות לצמצם את
תכניות הלימודים בבתי-הספר החרדיים ,באופן שאינו מאפשר להורים החרדים בחירה בין מסלולים שונים של
שילוב בין לימודי קודש לבין לימודי חול ,ולחסום תהליכי השתלבות בכלכלה ובחברה.
אם כן ,הן בישראל והן בבלגיה חלק מהשחקנים המיישמים את הכללים המשפטיים מעצבים מדיניות משלהם,
אשר מרחיקה את המשפט מהשדה החינוכי .לאור המסקנות ,אציע קווי חשיבה לעיצוב הסדרים שמסעם בשדה
מדיניות החינוך עשוי ליצור אפשרויות בחירה בתוך החינוך החרדי ולקדם את מימוש הזכות לחינוך בקהילות
חרדיות באמצעות תהליכים חברתיים.

מושבים מקבילים11:00-12:30 :
קהילות חוצות גבולות :זיהוי בעלי עניין והגדרת קהילות פוליטיות
יו"ר המושב :עינת אלבין ,האוניברסיטה העברית.
יוזמי המושב :אבינועם כהן ,אוניברסיטת ת"א .ראובן )רובי( ציגלר ,אוניברסיטת רדינג.
גבולות מדיניים תוחמים וממקמים מבחינה גיאוגרפית תהליכים דמוקרטיים המתקיימים במדינות .אולם המימד
הגיאוגרפי-טריטוריאלי של הקהילה הפוליטית אינו חופף למימדה האנושי ,שכן גבולות הקהילה וגבולות המדינה
אינם זהים .הקהילה הפוליטית אינה כוללת כל אדם המצוי בתחומי המדינה .מנגד ,משתייכים אליה גם מי
שמצויים מחוץ לגבולות המדינה )באופן זמני או קבוע(.
על פי רוב ,גבולותיהן של קהילות פוליטיות נקבעים מן הפנים אל החוץ .חברי הקהילה המוכרים ,המתגוררים
בתחומה הם אשר קובעים את גבולותיה הפוליטיים ומחליטים מי ייכללו בה וישתתפו בתהליכי קבלת החלטות
דמוקרטיים אשר מתקיימים בגדרה .עם זאת ,קיים קושי מהותי במקרים בהם מתעוררת "בעיית הגבול ".כאשר
גבולותיהן של קהילות פוליטיות מתערערים או נבחנים מחדש )באופן גלוי או סמוי ,במישרין או בעקיפין( מתברר
לא אחת ,כי נוכחות פיסית )טריטוריאלית( אינה העיקרון ההולם לקביעת החברות בקהילה והזכות להשתתף
בקבלת ההחלטות במסגרתה .בעת זיהוי בעלי עניין ושרטוט מחודש של גבולות הקהילה הפוליטית ,נוכחות
פיסית משמשת לעתים קרובות נקודת מוצא בלבד .לצידה ,יש ליתן משקל לעקרונות נוספים ,המשקפים
מימדים אחרים אשר מארגנים ומייחדים את הקהילה הפוליטית ומבטאים זיקה אליה ,בהם מימד הזמן ,המימד
החברתי והמימד התרבותי.
המושב המוצע מבקש לפתח שיחה רבת-מימדים החוצה גישות מחקריות ,אודות דרכי הפעולה והכללים לאורם
מוגדרות הקהילות הפוליטיות של ישויות מדיניות .המחקרים אשר יוצגו במושב יציעו נקודות מבט שונות,
המושתתות על הקשרים חברתיים ומשפטיים מגוונים ,יבקשו למקם את בעיית הגבול התיאורטית בהקשרים
היסטוריים ועכשוויים ובתוך כך להניח יסוד לדיון משותף על סוגיות מחקריות ופוליטיות שנהוג לבחון אותן בנפרד
זו מזו .במובן זה ,מכוון המושב להציע נקודת מבט רעננה לדיון וניתוח שאלות פוליטיות טעונות.
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המחקרים אשר יוצגו במושב יבחנו את מקומן של מדינות אמריקה הלטינית ,לצד ארגוני מהגרים ,בפולמוס
הפוליטי בארה"ב אודות סמכות השיפוט בענייני מדיניות הגירה ואכיפתה; את הכללים הראויים ביחס
להשתתפות במשאלי עם מכוננים לאור משאל העם הקרב בעניין עצמאות סקוטלנד ומשאל עם אפשרי בנוגע
לעתיד פלסטין; את הפוליטיקה של אזרחות-תפוצות וההבנייה התרבותית של בני הדור-השני למהגרים מישראל
דרך המקרה של "צופים צבר"; את המדיניות כלפי שונות תרבותית של מהגרים מוסלמים באירופה ואת הקשר
בין משפט בינלאומי ,גלובליזציה וזכויות מיעוטים ילידים בישראל.

אבינועם כהן ,אוניברסיטת ת"א.
עבר-לאומיות של מדינות ומהגרים ,ומאבק תחומי השיפוט על מדיניות הגירה ואכיפתה בארה"ב
המחקר בוחן מקומן של מדינות אמריקה הלטינית ,לצד ארגוני מהגרים ,בפולמוס הפוליטי בארה"ב אודות סמכות
השיפוט בענייני מדיניות הגירה ואכיפתה .שיאו של המאבק ,שטרם בא על סיומו ,בהתדיינות בבתי המשפט
המחוזיים ובבית המשפט העליון סביב חקיקה מקיפה של מספר מדינות ,בראשן אריזונה ,שנועדה להשפיע על
מדיניות ההגירה הפדראלית ולהגביר את אכיפתם של חוקי ההגירה בתחומן .אל מול המדינות ניצבו ,מלבד
הממשל הפדראלי ,ארגוני זכויות אדם ,ארגוני מהגרים וקואליציה של מדינות המוצא מדרום ומרכז אמריקה.
התערבותן של מדינות המוצא מעוררת קושי מהותי עבור הדוקטרינה המשפטית הנוהגת ,על פי למדינות
)ובמקרה האמריקאי – לממשל הפדראלי( סמכות מוחלטת בעניינים של מדיניות הגירה ואכיפתה .האם לחצי
המדינות בארה"ב מזה ,והתערבותן של מדינות המוצא מזה ,מתיישבת עם הדוקטרינה וההנחות עליהן היא
מושתתת ,או שמא תפיסות מקובלות בדבר ריבונות וסמכות המדינה מאבדות מכוחן ואחיזתן? זהו ייצוג טיפוסי
של "בעיית הגבול" בתיאוריה הדמוקרטית :ההתערבות של מדינות המוצא בשם אזרחיהן וצאצאיהם אינה הולמת
את ההנחות השגורות בדבר חפיפה של סמכות טריטוריאלית וקהילה פוליטית ,העומדות בבסיס דיני ההגירה
והצדקותיהם היסודיות.
המחקר מושתת על תיאור עבה של ההתערבות שהובילו גורמי ממשל במקסיקו בשיתוף עם ארגוני מהגרים
וארגוני זכויות אדם בארה"ב .הוא מסתמך על חומר ראשוני וראיון חצי-מובנים כדי לתאר את חלקן של המדינות,
ולצדן ארגוני המהגרים ,בייצוב מחדש של סמכות השיפוט הריכוזית של הממשל הפדראלי בענייני הגירה .זאת,
כנגד פעילות מבוזרת עניפה ולחצים סותרים שהופעלו על ידי המדינות וגורמים תת-פדראליים אחרים .המחקר
בוחן ,בשלב ראשון )א( מיהם הסוכנים המעורבים בתהליך הייצוב של סמכות השיפוט הריכוזית? מכאן עובר
המחקר לבחון את יסודותיה של הדוקטרינה המשפטית אשר אפשרה לממשל הפדראלי להתגבר על הפעילות
המקומית ,ובוחן האם היא )ב( תואמת את ההנחות השגורות בדבר סמכותה המוחלטת של המדינה לפעול
בענייני הגירה .הנחת המחקר היא ,כי סמכות המדינה עשויה לבטא ,למעשה ,שקלול של לחצים מגוונים ונוגדים,
וכי נכון יותר להבין את הפררוגטיבה הנתונה לממשל הפדראלי כתוצאה של תהליכים כלכליים ,פוליטיים
וחברתיים שהם פחות אחידים וקוהרנטיים מכפי שנדמה לכתחילה .הבנה מדויקת של תהליך היווצרותה של
הדוקטרינה ויסודותיה המורכבים ,מאפשרת לבחון מחדש את משמעויותיה הכלליות של פעילות עבר-לאומית
של מדינות ומהגרים מזה ,ואת יסודותיו של משפט ההגירה הנשען על הנחות בדבר סמכות מדינתית מוחלטת,
מזה.

ניר כהן ,אוניברסיטת בר-אילן.
"להחזיר את הילדים הביתה"?  -הבנייה של דור שני למהגרים ישראלים כאזרחים תפוצתיים.
אחד השינויים הפוליטים המרכזיים ב"עידן ההגירה" הוא הגידול בתביעות אזרחותיות מצד קבוצות שאינן חיות
בטריטוריה הריבונית של מדינת הלאום .הניתוק בין שהות בטריטוריה לבין זכויות וחובות המוענקות מכוח ישיבה
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בטריטוריה מאתגר מודלים מסורתיים של אזרחות רפובליקנית ומתווה תנאים חדשים של התקשרות בין
טריטוריאלית הדגישה- מרבית הספרות העוסקת בשאלת האזרחות האקס.סובייקטים פוליטים ומוסדות מדינה
את מקומם של בני הדור הראשון להגירה והזניחה בדרך כלל את מערך היחסים בין מוסדות מדינת המקור והדור
 לבחון את השיח המדינתי בישראל כלפי, מטרתו של המאמר הנוכחי כפולה; אחת, לאור פער זה.השני להגירה
היסטורית וטוען כי בשנים האחרונות נוצרת הלכה למעשה- המאמר מאמץ גישה גיאו.הדור השני להגירה
.("קטגוריה של אזרחות תפוצתית ייחודית המכונה "ילדי ישראלים החיים בחו"ל" )שהחליפה את "ילדי יורדים
תרבותיים רחבים שהתרחשו הן בחברה הישראלית והן בקרב קהילות מהגרים-המאמר טוען כי תהליכים סוציו
 המאמר בוחן שבט, שנית.ישראלים בשני העשורים האחרונים אחראים במידה רבה להיווצרותה של קטגוריה זו
"צופי צבר" בצפון אמריקה כאתר בלתי שגרתי שבתוכו מתקיים תהליך של נשיאה ונתינה בין אזרחים תפוצתיים
 בעוד האחרונים מבינים אזרחות תפוצתית.)בני הדור הראשון והשני גם יחד( ובין מוסדות המדינה ונציגיה
 מגדירים הראשונים,במונחים מסורתיים של שהייה בטריטוריה ומילוי חובות אזרחותיות המחייבות חזרה ארצה
 שביטויים המרכזי זהות תרבותית יציבה ומילוי מערך של פרקטיקות,טריטוריאלים-אזרחות זו במונחים אקס
. שמטרתן תמיכה במולדת,תרבותיות

. אוניברסיטת ססקצ'ואן,דווייט ניומן
. אוניברסיטת ססקצ'ואן,מישל בידולף

Indigeneity and Effects of Internationalized Indigenous Rights in Israel
In the wake of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples adopted by the
General Assembly in 2007, an instrument that constitutes certain internal communities
within states as distinctive rights-holders with different rights than other minority groups,
the well-known political theorist Will Kymlicka has argued that the Declaration will lead
more minority groups to try to claim identity as Indigenous in order to receive the legal
protections and standing to which the Declaration refers. Some work evidences this
tendency, for example, in African contexts (Dorothy Hodgson, Being Maasai, Becoming
Indigenous, 2012).
A further tangible example of the issue raised by Kymlicka is an increasing rhetoric of
Indigenous rights in Israel. Larger works have discussed claims to Indigenous rights by
Palestinians (Amal Jamal, Arab Minority Nationalism in Israel: The Politics of
Indigeneity, 2011) and by Bedouin Arabs (Ahmad Amara et al., eds., Indigenous
(In)Justice: Human Rights Law and Bedouin Arabs in the Naqab/Negev,2012). There are
also claims to Indigenous rights that have been put on behalf of Jewish Israelis.
There is an obvious potential for strategic rights discourse in a hotly contested political
environment. Our project is not one of engaging with political strategies. Nor is it one of
trying to offer moral commentary on the Israeli-Palestinian conflict. However, the stakes
present in this context do offer a tremendously interesting example that challenges and
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tests some intuitions or claims developed in other contexts related to Indigenous rights
and their effects, including in conflict environments.
In this paper, we will examine the implications of the presence of internationalized
Indigenous rights claims in terms of the interaction of law, globalization, and minority
nationalism, with our paper making three main claims. First, within a distinctively Israeli
local legal culture (Menachem Mautner, Law & The Culture of Israel, 2011), the putting
of Indigenous rights claims based on international law represents another means of
internationalizing certain issues, thereby shifting the terrain of a local legal
culture. Second, that internationalization of the claims of particular communities may
further complicate peace-building initiatives by inserting additional rights claims into
political contexts that reduce the possible range of negotiated outcomes. Third,
Indigenous rights claims have a complex relationship to other nationalisms, meaning that
international Indigenous rights law in this context both constructs and deconstructs
relations of various sorts and has complex relations to historical and present-day factual
considerations that also illuminate considerations that may affect the shape of Indigenous
rights claims in more generalized contexts.
ראובן )רובי( ציגלר ,אוניברסיטת רדינג.
נוכחים ,נפקדים ,מצביעים? חברות בקהילה פוליטית שגבולותיה מתעצבים.
כל המדינות הדמוקרטיות מגבילות את הזכות להשתתף בהליכים פוליטיים .קריטריוני זכאות להשתתפות
נחלקים ,ככלל ,לשניים :כשירות )כגון גיל( וחברות בקהילה הפוליטית .לרוב ,רק אזרחיות זכאיות להשתתף
בבחירות כלליות; במדינות רבות ,דרישת האזרחות חלה גם בבחירות מקומיות ,אזוריות ,ו/או על-לאומיות.
במקביל )ולרוב במצטבר( בחלק מהמדינות ,הצבעה מותנית בתושבות ,כך שאזרחיות-חוץ המתגוררות באופן
זמני או קבוע מחוץ לגבולות הגיאוגרפיים של מדינותיהן מאבדות את זכות ההצבעה באופן מיידי או בחלוף
תקופת זמן מוגדרת.
ההשלכות של משך השהות מחוץ למדינה על חוזק הקשרים החברתיים-תרבותיים בין אזרחיות-החוץ לבין מדינת
האזרחות שלהן ,וכפועל יוצא מכך ,על זכותן להשתתף בהכרעות פוליטיות בעודן שוהות מחוץ לגבולותיה
הגיאוגרפיים מובאת לא אחת לדיון בערכאות משפטיות .כך ,פסק לאחרונה בית-המשפט החוקתי הפדרלי
הגרמני כי כל אזרחית גרמנית זכאית ,ככלל ,להצביע בבחירות בגרמניה גם אם מעולם לא התגוררה במדינה.
הנחת המוצא )במישרין או במשתמע( בדיונים מסוג זה הינה שרוב אזרחיות המדינה מתגוררות בתחומה
ושגבולותיה הגיאוגרפייים של המדינה יציבים :הווה אומר ,ההצבעה נוגעת לאופן הניהול הראוי של יישות פוליטית
מוגדרת .במקרים אלה ,לפי הדין הבינלאומי ,גם כאשר נמנעת מאזרחית החוץ האפשרות להצביע ,נתונה לה בכל
עת כאזרחית האפשרות לשוב להתגורר במדינת האזרחות.

המאמר המוצע מבקש לבחון את זכותן של מי שאינן תושבות להשתתף בהכרעות פוליטיות שעשויות לעצב
מחדש את גבולותיהן הגיאוגרפיים והפוליטיים של יישויות פוליטיות קיימות .הניתוח ייערך לאור שני מקרי מבחן.
מקרה המבחן הראשון :משאל עם שעניינו פיצול מדינה קיימת לשתי מדינות ,תוך יצירת יישות פולטית עצמאית
חדשה .המשתתפות במשאל העם שייערך ב 18 -בספטמבר  2014תישאלנה האם הן סבורות שעל סקוטלנד
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להפוך למדינה עצמאית .לפי סעיף  2לחוק הזכאות להשתתפות במשאל העם על עצמאות סקוטלנד ,אזרחיות
הממלכה המאוחדת שהתגוררו בעבר בסקוטלנד אך מתגוררות כעת מחוצה לה )בחלקים אחרים של הממלכה
המאוחדת או במדינות אחרות( לא תוכלנה להשתתף במשאל העם.
מקרה המבחן השני :משאל עם בדבר יצירתה האפשרית של יישות פוליטית חדשה שאזרחיותיה העתידיות הן
כיום חסרות אזרחות או אזרחיות של מדינה שלישית .יו"ר הועד הפועל של אש"פ ונשיא הרשות הפלסטינית,
מחמוד עבאס ,הצהיר בראיון שנתן עובר לחידוש המו"מ כי כל הסכם עם ישראל יובא למשאל עם .קריטריוני
הזכאות להצבעה במשאל העם לא נדונו בראיון :שאלת המפתח היא זכותן של פלסטיניות המתגוררות מחוץ
לגדה המערבית ,מזרח-ירושלים ,ורצועת עזה )הפזורה הפלסטינית( להשתתף במשאל העם .קיימות ,לכאורה,
נקודות השקה בין מצבה של הפזורה הפלסטינית לבין מצבה של יהדות התפוצות עובר להקמתה של ישראל.
בשני התסריטים שהוצגו לעיל ,ההכרעות ביחס ליצירתן של יישויות פוליטיות עצמאיות חדשות שתפענה באופן
ישיר על זכויות הנגזרות )מבחינה משפטית( מחברות פוליטית )בכח ו/או בפועל( ביישויות אלה .חרף זאת,
הרחבת מעגל הזכאות בהכרעות האמורות אל מעבר לגבולות הגיאוגרפיים )העתידים( של יישויות פוליטיות
האמורות מציבה אתגרים לא פשוטים.

אביעד רובין ,אוניברסיטת חיפה.
האם עלינו לבסס הכרה תרבותית קבוצתית על סמך זכאות היסטורית? אתגר השילוב של מהגרים
מוסלמים באירופה.
המדיניות האירופית כלפי מהגרים השתנתה באופן משמעותי פעמיים מאז תחילת שנות ה ,70 -ראשית ממדיניות
הטמעה למדיניות רב תרבותית ולאחר מכן ,במהלך שני העשורים האחרונים ,למדיניות נוקשה של אינטגרציה
חברתית .השינוי הראשון ,מהטמעה לרב תרבותיות ,יצר כיסים תרבותיים מבודדים בתוך חברות אירופיות ,בעיקר
של מהגרים מוסלמים ,שכיום מהווים חלק ניכר מאוכלוסייתן .השינוי השני ,שנודע כבר בכינוי multiculturalism
 ,backlashהוא תוצר של ביקורת חברתית גוברת על תוצאותיה השליליות של המדיניות הרב תרבותית ,בין היתר
לכידות חברתית נמוכה ,העדר התאמה לעולם הערכים של החברות האירופיות ואחריות להיווצרותם של פשע,
עוני ואבטלה ברמות גבוהות בקרב המהגרים .מציאות זו גרמה לביטול או הפיכת חלק מהמדיניות הרב תרבותית
ובמקומן דרישה גוברת לאינטגרציה בדמות ידיעת השפה המקומית ,איסור על שימוש באלמנטים תרבותיים
דוגמת צריחי מסגד ורעלות ,והצהרות של מנהיגי אירופה בדבר כישלונה של הרב תרבותיות כמודל חברתי רצוי.
האימוץ ואז ההתנערות ממדיניות רב תרבותית באירופה בפרק זמן קצר יחסית ,משקף התפכחות והערכה
מחודשת של חברות אירופיות בדבר התוצאות של מדיניות זו .אולם ,הדיון הקיים בסוגיה מזניח את השאלה
היסודית בדבר הזכות של המהגרים לבטא את תרבותם בחברה הקולטת .מאמר זה טוען שההתעלמות משאלה
זו אינה מקרית .להיפך ,היא נטועה עמוק במגמה העכשווית בתיאוריה הפוליטית שמדגישה את הקשר שבין
הכרה תרבותית ובין זכאות לפי נסיבות היסטוריות .המאמר מדגים את הבעייתיות המוסרית והאנליטית
שבחלוקת זכויות תרבותיות לפי נסיבות היסטוריות ,ומציג את האתגרים הגוברים שמדיניות זו מייצרת עם חלוף
הזמן והיווצרותם של דור שני ושלישי של מהגרים שנולדו במדינות המושב .לקראת סופו ,המאמר מתייחס
בקצרה לאתגרים ולחלופות שעומדים בפניהן של החברות האירופיות במיתון המתח שמתגלע בין הכרה
תרבותית מזה ולכידות חברתית מזה.
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התפתחויות בדיני הכיבוש :דיון במהדורה השנייה של ספרו של איל בנבנישתי בנושא דיני
כיבוש במשפט הבינלאומי
יו"ר המושב :יובל שני ,האוניברסיטה העברית.
יוזם המושב :יובל שני ,האוניברסיטה העברית.
המושב יעסוק בנושא המהדורה החדשה של ספרו של איל בנבנישתי בנושא דיני הכיבוש .זהו הספר המרכזי
שנכתב בתחום בעולם ,והמהדורה החדשה שיצאה באפריל של השנה החדשה ,כוללת עדכונים חשובים בנושא
דיני הכיבוש ,כתוצאה מהניסיון שהצטבר עקב הכיבוש האמריקאי של עירק ,מעורבות מועה"ב בכיבוש קוסובו,
התפתחויות דוקטרינריות בנושא תחולת דיני זכויות אדם ורפורמות דמוקרטיות  -כולן התפתחויות גם בעלת
חשיבות מקומית ,בהינתן הכיבוש הישראלי בשטחים וההתפתחויות שחלו בו מאז המדורה הקודמת של הספר
)מראשית שנות ה 90-של המאה הקודמת(.
משתתפים:
אייל בנבנשתי ,אוניברסיטת ת"א.
דוד קרצ'מר ,מכללת ספיר.
יעל רונן ,מכללת שערי משפט.
דפנה שרגא ,האוניברסיטה העברית.

מיעוטים בתוך מיעוטים
יו"ר המושב :מיכאיל קרייני ,האוניברסיטה העברית
יוזם המושב :מיכאיל קרייני ,האוניברסיטה העברית
המושב יעסוק הן מפרספקטיבה עיונית והן מפרספקטיבה מעשית בבעיות ובדילמות הייחודיות למיעוטים
שבתוך קבוצות מיעוט ,כגון נשים בדואיות.

ראויה אבורביעה ,האוניברסיטה העברית
על שקיפותן המשפטית של נשים ערביות בנגב :מקרה הבוחן של פוליגמיה
ההרצאה תבחן את האופן בו מערכת המשפט הישראלית נוהגת ביחס לתופעת הפוליגמיה בחברה הערבית-
הבדווית ,תופעה שקיימת בכ 20-36-אחוזים ממשקי הבית הבדווים בנגב .הניתוח יראה את הפער שבין האיסור
החוקי הפלילי על פוליגמיה ,לבין המציאות של העדר אכיפה ואף לגיטימציה לתופעה .מערכת המשפט
הישראלית מתמודדת באופן אמביוולנטי עם תופעת הפוליגמיה .עמדת הבסיס שלה מבוססת על שלילת
התופעה .אולם ,במקביל לכך ,היא איננה אוכפת את האיסור הפלילי ואף מעניקה אוטונומיה בענייני גירושין
ונישואין לבתי הדין השרעיים בישראל ,המאפשרים את קיומה של התופעה ,ואף מחריגה את דיני הנישואין
והגירושין מחוק שיווי זכויות האישה התשי"א 1951-אשר מטרתו הבטחת שוויון בין המינים .בכך היא מרוקנת
מתוכן את החקיקה האמורה להגן על זכויותיהן של נשים .מצב עניינים זה פוגע בזכויות המעמד האישי של
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הנשים הערביות הבדוויות ויוצר מצב בו הן "שקופות" בעיני מערכות החוק השונות ,הדין הפלילי ,הדין השרעי
והמשפט המנהגי .ההרצאה תתמקד ברבדיה השונים של שקיפות משפטית זו.
מיכאיל קרייני ,האוניברסיטה העברית
המלכודת הרב-תרבותית – המקרה של העדות הפלסטיניות בישראל
אבקש לטעון כי הסדרי הדת של העדות הפלסטיניות בישראל נתפסו באופן מסורתי כהסדרים ליברלים – רב-
תרבותיים .בהתחשב בעובדה שבהסדרים אלה יש מגבלות פנימיות רבות ) (internal restrictionsאזי הן מתכון
לבעיית המיעוט בתוך מיעוט – או מה שאני מכנה המלכודת הרב-תרבותית .אבקש לטעון כי בהתחשב בהסדר
והאופי הפוליטי-חוקתי של מדינת ישראל המלכודת הופכת לקשה במיוחד .בהרצאה אנסה לזהות גורמים
פולטים חוקתיים אלה כמו גם דרכי פעולה אפשריים שיכולים להקל מחומרת המלכודת.
לאה שקדיאל ,מכללת ספיר
הכותל המערבי ואני
ברצוני לבחון את מקומי לנוכח החברה הישראלית ,כיהודיה דתית ,כאזרחית ,כפמיניסטית .אני שותפה לבחירה
של יהודים בני תקופתי במסגרת של מדינת לאום בחלק ממולדתי ההיסטורית ,ואני מודעת לדרך שבה מדינה זו
מתבצרת בעזרת מנגנונים של "דת אזרחית" ,היינו ,שימוש בדת היהודית לצורך הבלטת ריבונותו של הלאום
היהודי במדינה ובחברה .בין היתר ,אני רואה את התפקיד המוקצה לנשים יהודיות בישראל במסגרת פרוייקט זה,
ואת המחיר שאנו משלמות על כך .לפנינו מספר כיווני פעולה :לנצל את הדמוקרטיה הליברלית כדי להרחיב את
חירויותינו כיחידות בתוך קבוצת הלאום היהודי בישראל ,לנצל את מדינת הלאום כדי להעצים את מקומנו כנשים
בבניין הארץ ,להצטרף לאלה הנאבקים להחלפת מדינת הלאום במדינת כל אזרחיה .הסוגיה באמצעותה אדגים
אפשרויות אלה תהיה – מאבקן של נשות הכותל.

טקס הענקת פרסים 12:30-13:15
הענקת פרסים בתחרות עבודות מצטיינות של האגודה הישראלית למשפט וחברה והצגת
העבודות
יו"ר המושב :הדר אבירם ,אוניברסיטת קליפורניה ,הייסטינג
יפעת הולצמן-גזית ,המסלול האקדמי  -המכללה למינהל
האגודה הישראלית למשפט וחברה קיימה השנה תחרות לבחירת עבודה מצטיינת שנכתבה על ידי סטודנט או
סטודנטית בתחום של משפט וחברה .לצורך שיפוט העבודות הוקמה ועדת פרס בה היו חברות :פרופ' יפעת
הולצמן-גזית ,פרופ' הדר אבירם וד"ר יופי תירוש.
לועדת הפרס הוגשו  40עבודות ,רבות מהן מצוינות ומקוריות .בטקס יוקראו נימוקי הפרס ומגישי העבודות
הזוכות יציגו את מחקריהם.
בקטגוריית עבודות של סטודנטים בתואר ראשון זכתה העבודה שהוגשה על ידי אורטל בן אהרון ויניב קליימן,
"תעלומת העבודה החסרה :חייו ופועלו של השופט ציון אלוף" .העבודה נכתבה בהנחיית ד"ר נתן ברון.
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ציונים לשבח הוענקו לרם כהן על מחקרו "בית הדין של גטו לודז' :מעמדו ביחס לתורות וערכים מקובלים של
המשפט" .העבודה נכתבה בהנחיית ד"ר נתן ברון; ולצבי פיין על מחקרו "מגמות בפסיקת בית המשפט העליון
בסוגיות של דת ומדינה  ."2000-2012העבודה נכתבה בהנחיית ד"ר אביעד הכהן.
בקטגוריית עבודות של סטודנטים לתואר גבוה זכתה העבודה של אירית בלאס" ,שסעים באוטופיה :עורכי דין
פלשתינים בארגוני זכויות אדם ישראליים" .העבודה נכתבה בהנחיית ד"ר מיכל פרנקל.
ציונים לשבח הוענקו לעפרה בלוך על מחקרה בנושא "התפתחות המשפט בקיבוץ ,או רכוש פרטי בקיבוץ בית
השיטה 1928 ,ועד הקיבוץ המתחדש" .העבודה נכתבה בהנחיית פרופ' אסף לחובסקי; ולנעמי לבנקרון על
עבודתה בנושא "מחיריה הרגשיים של עריכת דין חברתית" .העבודה נכתבה בהנחיית פרופ' קרני גינזבורג.

אירית בלאס ,אוניברסיטת תל אביב.
שסעים באוטופיה :עורכי דין פלשתינים בארגוני זכויות אדם ישראליים.
העבודה הזוכה בקטגוריית עבודות שהוגשו על ידי תלמידים לתואר גבוה.
המחקר עוסק בזהותם הפוליטית ,הלאומית והמקצועית של עורכי דין פלסטינים העובדים בארגוני זכויות אדם
ישראלים ,ובמידת הלימתה את הזהות הארגונית כפי שהם תופסים אותה.
בארגוני זכויות האדם בישראל ,העוסקים בהפרות זכויות אדם במסגרת הכיבוש הישראלי בשטחים ,מתקיים דיון
מרובה משתתפים וזירות בדבר זהותם הארגונית .הדיון התדיר מתבצע תוך דיאלוג עם עמדות פוליטיות
המתקיימות מחוץ לארגון ,שיח משפטי מקומי ובינלאומי ,פניה לקהלים מגוונים המצריכים לעתים מסרים
סותרים ,וחיכוכים פנים ארגוניים ממושכים בין זהויות לאומיות ופוליטיות מגוונות של עובדי הארגון וחברי הוועד
המנהל.
באמצעות אתנוגרפיה בארגוני זכויות אדם ישראלים וראיונות עם עורכי דין פלסטיניים ,המחקר מציע להבין את
מורכבות מקומו של עורך הדין הפלסטיני בארגון זכויות האדם הישראלי ובדיון על זהותו .עורכי הדין הפלסטינים
מבקשים להשמיע קול ייחודי ומאתגר בזירה המסוכסכת בה מתגבשת הזהות הארגונית .הם עוסקים תדיר
בסימון הארגון כבעל זהות ישראלית ,המוצבת בניגוד ליומרותיו האוניברסאליות ,ובבידול זהותם כנפרדת ומובחנת
ממנו .אותו בידול ,המביא ל"פוליטיקת זהויות" פלסטינית הייחודית לארגוני זכויות אדם ,הוא בעל משמעויות
פוליטיות מרחיקות לכת הן בזירת השיח הפנים ארגונית והן מחוצה לה.
המחקר מצביע גם על מרכזיותו של הרכיב הפרופסיונאלי המשפטי ,הטומן בחובו היבטים זהותיים משמעותיים,
בעיצוב הזהות הארגונית ובנקודות המחלוקת לגביו .עבור עורכי הדין הפלסטיניים ,הזירה המשפטית והדיון על
מקומו וטיבו של המשפט הופכים לאתר דרכו מתעצבות זהויות לאומיות ,וכמותם גם הדיון על השימוש התדיר
שעושה הארגון בשיח משפטי אוניברסאלי .המחקר מתאר ,אם כן ,זירת התגוששות פנים ארגונית סוערת,
המכילה מתח מובנה בין הזהות הפרופסיונאלית של עורכי הדין ,זהותם הלאומית ,והזהות הארגונית כפי שהיא
נתפסת בעיניהם.

אורטל בן אהרון ויניב קליימן ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
תעלומת העבודה החסרה :חייו ופועלו של השופט ציון אלוף.
העבודה הזוכה בקטגוריית עבודות שהוגשו על ידי סטודנטים לתואר ראשון.
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בשנת  1948עם קום המדינה ,מונה לתפקיד מנהל מחלקת בתי המשפט ,לימים הנהלת בתי המשפט השופט
הוותיק ציון אלוף .לאחר ארבע שנים ביקש ציון אלוף לעזוב את תפקידו ומונה לתפקיד שופט שלום נודד בדרום
הארץ .תקופת כהונתו נשכחה כלל .תמונתו אינה ניצבת לצד מנהלי בתי המשפט לדורותיהם ,קורות חייו באתר
הרשות השופטת אינם מציינים את תקופת כהונתו כמנהל מחלקת בתי המשפט ואת תרומתו הרבה למוסד זה.
עבודה סמינריונית זו עוסקת בנסיבות שהביאו להיעדר הנצחתו מעל דפי ההיסטוריה.
ציון אלוף ,ירושלמי יליד  ,1904נצר למשפחה ספרדית וותיקה ,עבד כפקיד במערכת בתי המשפט המנדטורית.
לימים רכש את השכלתו המשפטית במסגרת ה law classesשבירושלים ומונה לשופט בשנת  .1944עם קום
המדינה ,לאור ניסיונו האדמיניסטרטיבי הרב ,מונה אלוף למנהל מחלקת בתי המשפט הראשון במשרד
המשפטים.
בתקופת קום המדינה אוישו המשרות הבכירות בתחום המשפט בארץ על ידי יהודים יוצאי גרמניה ,ובסביבה
מלאת אינטריגות זו מצא עצמו ציון אלוף .אלוף ,אשר התאפיין בפדנטיות וחריצות ,סלד מפוליטיקה פנים-
ארגונית אך נפל עצמו קרבן לפוליטיקה זו .שתי פרשיות אשר העידו על כך הן מכתבו של משה זמורה ,נשיא בית
המשפט העליון ,הקובע כי על אלוף ללמוד "דברים אלמנטאריים של נימוס כלפי שופטים" ,וזאת בעקבות תעוזתו
הרבה להפנות מזכר ממשלתי לידיעתם של שופטי בית המשפט העליון .התבטאות חריפה זו כלפי אלוף ,פגעה
בו עד עמקי נשמתו והביאה לנתק בינו לבין זמורה.
פרשייה אחרת הפנתה את אצבעם המאשימה של שופטי בית המשפט המחוזי כלפי אלוף בטענה כי הוא
האחראי על מספר ימי החופשה המצומצמים שניתנו להם ,חופשה שהם מכנים "מיטת סדום" ומעידים כי
"ההתמרמרות עליה עצומה" .עם זאת ,מעיון במסמכים ההיסטוריים עולה כי חלקו של אלוף בקביעת ימי
החופשה נמצא רק בהעברת ההתכתבויות בין הגורמים המחליטים ואילו מי שהציע את מספר ימי החופשה
לפנחס רוזן שר המשפטים דאז ,הוא לא אחר מחיים כהן ,בעוד אלוף נותר להתמודד עם חיציה הארסיים של
הביקורת.
בשנת  1951פונה אלוף לחיים כהן ומבקש לחזור לתפקיד שיפוטי .הוא הולך הרחק ככל שניתן ,לתפקיד של
שופט שלום נודד בדרום הארץ .אלוף נודע כשופט חרוץ ,שיכול לשבת בדין עד שעות הלילה המאוחרת .נדבק לו
הכינוי "מחסל הפיגורים" ואילו העיתונות מכנהו "אלוף השופטים" .למשרד המשפטים הוא לא שב עד לפרישתו.
את הסיבות ליחס המזלזל בו נתקל במשרד המשפטים ,יחס שאותו מתאר חיים כהן במכתב הפרידה "שנאה
וקנאה" ,לא נדע לעולם .עם זאת ישנן שתי השערות מרכזיות .ראשית ,יתכן והיחס הוא פרי הימנעותו של ציון
אלוף מיצירת קשרי חברות ומוסר עבודתו הגבוה .שנית ,סביר מאוד שהיחס בו נתקל הוא לאור היותו יהודי מזרחי
שהתחנך בלבנט בתקופה שבה שלטה ההגמוניה הייקית במסדרונות מערכת המשפט ,תקופה בה קיומה של
גזענות כלפי יוצאי עדות המזרח איננה בגדר סוד.

מושבים מקבילים.14:00-15:30 :
אחריות תאגידית בישראל :הלכה למעשה
יו"ר המושב :עופר סיטבון ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
יוזם המושב :עופר סיטבון ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
בשנים האחרונות ,עוצמתם של תאגידי הענק ,בישראל ובעולם ,גוברת ,ותהליכי ההפרטה והגלובליזציה גורמים
לכך שרבים מבצעים תפקידים בעלי אופי ציבורי .עוצמה גדלה זו מובילה לשינוי בציפיות החברתיות :התפיסה
שחברות ומנהליהן נדרשים להגן רק על האינטרסים של בעלי המניות הופכת אט-אט למיושנת ,ותופסת את
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מקומה גישה הדורשת מהתאגיד להביא בחשבון את האינטרסים של כלל מחזיקי העניין שלו – בעלי המניות ,אך
גם העובדים ,הצרכנים ,הספקים ,הקהילה ואפילו איכות הסביבה .המחאה החברתית של קיץ  2011שהיתה
מכוונת גם כנגד התאגידים הגדולים ,הוכיחה שהדרישה לאחריות תאגידית מתחילה להכות שורש גם בישראל.
הפאנל המוצע – בחסות המכון לאחריות תאגידית  -יבקש לנתח את מקומה של האחריות התאגידית בישראל,
להלכה ולמעשה ,תוך בחינה ביקורתית של הנעשה ב"שטח" מצדם של תאגידי הענק ,ויעמוד על הדיאלקטיקה
המתהווה בין הגישה הוולונטרית – שעדיין שלטת – לבין הניסיונות המתגברים ל"מישפוט" רב יותר של התחום
בישראל.
עדי אייל ,אוניברסיטת בר אילן.
עלי בוקשפן ,המרכז הבינתחומי.
אחריות חברתית תאגידית – החובות על נושאי משרה ומגמות בחקיקה ויישומה.
בהרצאה יוצג מחקר שנמצא בעיצומו ואשר מטרתו למפות את החובות המשפטיות המוטלות כיום על חברות
עסקיות ועל הפועלים מטעמן לפעול בדרכים המכונות במצטבר "אחריות חברתית – תאגידית" ולהניח בסיס
נתונים לבחינת המשמעויות המשפטיות של המגמה החברתית המתפתחת בעולם העסקי בישראל .נתמקד
בחובות המוטלות על נושאי-משרה והאופן בו המשפט הישראלי מתמרץ מנהלים לוודא שהתאגיד פועל כחוק.
דרך ניתוח מגמות בחקיקה ובפסיקה נבחן עד כמה המגמה הנחזית כמחמירה ,אכן מיושמת הלכה למעשה –
ומהן הדרישות החדשות שעל מנהל לעמוד בהן.
אחריות חברתית תאגידית ) (CSRמוזכרת לעיתים קרובות כחובה חברתית ,מוסרית ,ומשפטית ,החלה על
חברות מסחריות ומציבה רף התנהגות ראוי ומחייב .בפועל ,תחום רחב זה ניזון ,בין היתר ,מהוראות משפטיות
ישירות כמו גם מפרשנותם של בתי המשפט את הנורמות העמומות המצויות בחקיקה הראשית והמשנית.
מבחינה פרקטית ,חשוב יותר להבין כיצד מיושמות הנורמות המשפטיות מאשר הגדרתן הפורמאלית ,וחשוב
להבחין בין חובות המוטלות על התאגיד לבין חובות המוטלות ישירות על מנהלי התאגיד והפועלים מטעמו .סביר
מאוד להניח כי חובות אישיות מרתיעות יותר את מקבלי ההחלטות מאשר חובות המוטלות על התאגיד בלבד,
ולכן נתמקד בהיבט זה .מעבר לכך ,חוקים ספציפיים רבים מטילים חובות  CSRגם מחוץ לדיני התאגידים בהם
נהוג להתמקד .אנו מעוניינים ליצור בסיס-נתונים ומקור מידע שישמש את מנהלי התאגידים כמו גם את
הפעילים החברתיים השואפים לאכיפת הנורמות ,תוך הבלטת הפן היישומי והאופן בו התיאוריה מיתרגמת
לפרקטיקה.
במסגרת זו בכוונתנו:
 .1לקטלג את סעיפי החוק והרגולציה בתחומים השונים )ביניהם דיני חברות ,דיני חוזים ,דיני עבודה ,דיני איכות
הסביבה ,דיני הגנת הצרכן ,דיני הגבלים עסקיים ,דיני עונשין( מכוחם מוטלת חובה על החברות והפועלים
מטעמן לקדם שיקולים חברתיים שאינם קשורים בהשאת רווחים.
 .2לבחון ולנתח את היקף החובות המוטלות הלכה למעשה על חברות מסחריות לאור תוצאות פסקי הדין
העוסקים בנושא )לרבות כאלו שנסתיימו בפשרה(.
בהקשר זה מטרתנו כפולה  -ברמה התיאורטית ,נבחן את תפיסות העומק המשפטיות בנוגע לנושא האחריות
החברתית של המגזר העסקי ,לא רק ישירות בדיני התאגידים ,אלא במגוון תחומי החקיקה והתקינה השונים.
ברמה המעשית ,נרצה להציג בידי תובעים פוטנציאליים ומנהלי חברות את הכלים לאכיפה ואת הסיכונים
המשפטיים הנובעים מהחובות המוטלות על החברה ועל הפועלים מטעמה .ניתוח מקיף זה יוכל להניח תשתית
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למיפוי מאפיינים וקריטריונים רלוואנטיים שיסייעו לנסח מודל מעשי בדבר היקף השיקולים החברתיים הראויים
בפעילותה של החברה העסקית בהתאם לסוג פעילותה וסוג האחריות החברתית בה מדובר.
במילים אחרות ,ממצאי המחקר יסייעו באומדן הסיכונים המשפטיים של החברות ונושאי המשרה בפעילותם
העסקית והחברתית ,בניתוח הזיקה הקיימת בין עולם המשפט לבין עולם העסקים בכל הנוגע לתפיסה של
שילוב בין שיקולים חברתיים ושיקולים עסקיים ובהמלצות לרגולציה עצמית מניעתית בתחומים אלו.
תמר ברקאי ,המסלול האקדמי  -המכללה למינהל והמכללה האקדמית ת"א-יפו.
עובדים ,מחזיקי עניין ואחריות תאגידית :בעקבות מקרה פלאפון.
"אני מאמין שבדרך של הקשבה והידברות ניתן לפתור הרבה מהנושאים שמטרידים אתכם ,ולעשות זאת
בדרך שתשמור על מערכת יחסי עבודה תקינה ובעיקר תאפשר לנו להמשיך ולהתמקד בתחרות ,ובחיזוק
החברה מול הסערה התחרותית בשוק .ההתארגנות בימים האחרונים והקריאות לוועד הינן קריאות
לתשומת לב ומהוות עבורנו קריאת השכמה .אני משוכנע כי אף אחד מכם אינו באמת רוצה שייגרם נזק
ופגיעה ביכולת התחרותית של החברה .אני פונה אליכם בבקשה לתת צ'אנס להנהלה ולי לקיים דיאלוג
פתוח וכנה ולייצר ביחד ,באווירה פתוחה ועניינית ,פתרונות שיאפשרו מענה לדברים המטרידים ,אך גם
ישמרו על הכושר התחרותי והעצמאות העיסקית של החברה ] [...בשעה זו עלינו להימנע מפעולות
רדיקליות ובלתי הפיכות ,ולתת הזדמנות להקשבה כנה מבית ולהידברות למען עתיד טוב יותר)".גיל שרון,
מנכ"ל פלאפון ,באיגרת לעובדי החברה מיום  .30/8/12מתוך :פסק הדין של ביתה"ד הארצי לעבודה עס"ק
.(17452-90-21
איגרת זאת של מנכ"ל פלאפון ,שהופנתה לעובדי החברה בשעה שבקרב האחרונים פעלה קבוצה שביקשה
לאגדם ,הייתה אחד מן המהלכים אותם נקטה הנהלת פלאפון על מנת לסכל את התאגדות העובדים .מאבק
עובדי פלאפון להכרה בהתארגנותם והביל לפסיקה תקדימית של בית הדין הארצי לעבודה שסללה בתורה את
הדרך לנסיונות רבים של התארגנות עובדים במגזרים שונים במשק הישראלי .ארגוני המעסיקים מצדם ערערו על
החלטת ביה"ד הארצי לעבודה במטרה להאט אם לא לחסל את מגמת ההתארגנויות העכשווית .עוד לא בשלה
השעה לעמוד על תוצאות האירועים הדרמטיים הללו .עם זאת ,ניתוח השיח המתכונן בין הצדדים עשוי לשפוך
אור על המשמעויות וההשלכות החברתיות והפוליטיות של תהליך זה.
בשיח הציבורי נתפסת מגמת התארגנויות העובדים העכשווית כתוצר של גל המחאות החברתיות שפרץ בישראל
בקיץ  .2011במונחי המסגרת המושגית שפיתח קארל פולאני בספרו ”,(1944) “the great transformation
ניתן להבין את התארגנויות העובדים ואת המחאות החברתיות כמסמנות את "תנועת הנגד להגנה חברתית".
מערכות קפילטיסטיות ,טוען פולאני מתכוננות ומשועתקות באמצעות שתי תנועות דיאלקטיות .התנועה
הראשונה היא התנועה לשוק חופשי )לסה פייר( ,המקדמת תהליכי הסחרה של כוח עבודה ,קרקע והון,
והמעוררת ,לכן ,את התנועה השנייה  -תנועת הנגד להגנה חברתית .התנועה השנייה מקדמת מגוון של הגנות
חברתיות הכוללות ,בין השאר ,התארגנויות עובדים ,רגולציה מדינתית ,מדיניות רווחה כמו גם מחאות ספונטניות.
בהישענם על המסגרת המושגית של פולאני ,טוענים חוקרים כי בעוד שנצחונו של הפרויקט הניא-ליברלי מצביע
על התגברות התנועה לשוק חופשי בעשורים האחרונים ,צמיחתם של מנגנוני חברה אזרחית גלובלית והפריחה
של שיח האחריות התאגידית מבשרות שתיהן על תנועת נגד להגנה חברתית .מנגד ,טוענים המבקרים כי
הקונפליקט בין עסקים לחברה מתנהל בעשורים האחרונים רובו ככולו במחוזות השוק; וכי ההתעצמות
התאגידית הובילה ,בין השאר ,לירידה דרסטית בהתארגנויות עובדים ולהיחלשות משמעותית של כוח המיקוח
של עובדים .לחצים שהפעילו ארגונים חברתיים על תאגידים הובילו לאימוץ מאסיבי של מודלים של אחריות
תאגידית ,בהם למרכיב תנאי העבודה תפקיד מרכזי .עם זאת ,בדומה לתחומי אחריות חברתית וסביבתית אחרים
הנכללים במודלים של אחריות תאגידית ,גם תנאי עבודה מוגדרים במסגרת הזאת כמחויבות וולונטרית .בהקשר
זה ,חשוב אף לציין כי למרות פריחתה של תיאוריית מחזיקי העניין למן שנות ה 80 -והשימוש הגובר והולך במונח
"מחזיקי עניין" בהקשר התאגידי/ניהולי ,איגודי עובדים לעתים רחוקות מומשגים כמחזיקי עניין מרכזיים ,בעוד
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שהמונח "מחזיקי עניין" מתייחס לרוב לעובדים כאינדיבידואלים .במובן זה ,טוענים חוקרים ,השיח והפרקטיקה
של אחריות תאגידית תורמת לדה-פוליטיזציה של איגודי העובדים ולשחיקת הסולידריות בין עובדים.
באופן דומה ,באיגרת המצוטטת לעיל מציע מנכ"ל פלאפון לעובדי החברה דיאלוג ישיר וכן המבוסס על האינטרס
המשותף שלהם  -להגן על הבית ,זאת בעודו מבהיר מפורשות שהתארגנות עובדים מסכנת את החברה .גישתו
של מנכ"ל פלאפון שמושפעת ,לטענתי ,מכינונה של אחריות תאגידית ככלי ניהולי ואסטרטגי באה לידי ביטוי גם
מתגובתה של הקהילה העסקית המקומית למגמה העכשווית של התארגנויות עובדים .בהתבסס על ניתוח
איכותני של חומרי ועד הפעולה של עובדי פלאפון ,פסקי בתי הדין המחוזי והארצי לעבודה וארגוני המעסקים,
מבקש מאמר זה לעמת בין מגמת התארגנויות העובדים עם אחריות תאגידית והתחקות אחר האופנים בהם
התארגנויות עובדים ממוסגרות כסיכון חברתי ואחריות תאגידית ככלי אסטרטגי לניהול סיכונים מסוג זה.

דנה וייס ,אוניברסיטת ת"א.
אחריות תאגידים לזכויות-אדם :מסגרת לפעולה משפטית בבית-המשפט הגבוה לצדק.
כיצד ניתן לקדם במשפט הישראלי אחריות של תאגידים פרטיים לזכויות-אדם? כיצד ניתן להגן על אנשים מפני
הפרות זכויות-אדם שעלולות להתבצע על-ידי שחקני שוק רבי עוצמה? המאמר מציג את הכלים המשפטיים
הקיימים בגדרם ניתן להציע בישראל סעד מפני הפרות זכויות-אדם של תאגידים; וכן מסלול חדש למתן סעד
כזה – בבית-המשפט הגבוה לצדק .בשנת  2011אימצה ועדת זכויות האדם של האו"ם פה-אחד "עקרונות מנחים
על עסקים וזכויות-אדם" ,המנסחים את גבולות האחריות של תאגידים לזכויות-אדם ברמה המדינתית
והבינלאומית .עקרונות האו"ם מגדירים את חלוקת האחריות בין מדינות לתאגידים בנוגע לפגיעה בזכויות-אדם
וקובעים שעל מדינות לספק אמצעים למתן סעד אפקטיבי במקרים של הפרות זכויות אדם מצד עסקים פרטיים.
המאמר מתייחס למתווה זה שאומץ בעקרונות האו"ם ובוחן את קשת הסעדים שמעמיד המשפט הישראלי למי
שתאגיד עלול לפגוע בזכות האדם שלו .על-בסיס בחינה זו ,ולאור המסקנה שהסעדים הקיימים אינם מספקים
מענה לכל קשת המקרים הרלוונטיים ,מציע המאמר מסגרת חדשה לפעולה משפטית המתמקדת בהליכים
בפני בג"ץ .ההצעה היא לבחון שימוש משפטי-יצירתי בסעיף המגדיר את סמכותו הכללית של בג"ץ בחוק-יסוד:
השפיטה ,לדון בעתירות כנגד כל גוף כאשר הדבר דרוש "כדי לתת סעד למען הצדק'' ,ולא קיימת סמכות לבית-
משפט אחר .הסמכות הקיימת ,לצד המאפיינים היחודיים של בג"ץ ,כערכאה ראשונה ועליונה לאכיפת דין ציבורי
ובכלל זה זכויות אדם ,מאפשרים לבחון אותו כזירה אפשרית למתן סעד אופרטיבי נגד הפרות זכויות-אדם גם
מצד תאגידים פרטיים .ההצעה אינה להכפיף ככלל תאגידים פרטיים לדין הציבורי או לדוקטרינת הגופים הדו-
מהותיים הקיימת – אלא להכפיפם לביקורת בג"ץ במקרים בהם פעולתם בשוק הפרטי מפירה זכויות-אדם,
ונדרשת פעולה משפטית למניעת ההפרה .המאמר סוקר את הדין הקיים בנושא ,ומתמודד בקצרה גם עם
בקורות ואתגרים אפשריים למסגרת הפעולה המוצעת כאן לראשונה.

שולחן עגול :מדיניות הגבול של מדינת ישראל
יו"ר המושב :איתן דיאמונד ,משלחת הוועד הבינלאומי של הצלב האדום ).(ICRC
יוזמי המושב :איתן דיאמונד ,הוועד הבינלאומי של הצלב האדום ) .(ICRCטלי קריצמן-אמיר ,המרכז האקדמי
למשפט ולעסקים.
בשנים האחרונות מתקיימת פעילות משפטית ענפה המבקשת לאתגר ,לעצב ולשנות את מדיניות הגבול של
מדינת ישראל .פעילות משפטית זו מתנהלת מתוך מודעות לנסיבותיה הגיאופוליטיות המיוחדות של מדינת
ישראל ,ולאילוצים הביטחוניים ,הכלכליים והחברתיים הנובעים מהן .בכלל זה ניתן למנות את העובדה שישראל
מוקפת במדינות עמן היא מצויה במצב של עימות מתמשך; את השליטה הנמשכת של ישראל בגדה המערבית
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וברצועת עזה המביאה לתחולה של דיני הכיבוש; ואת העובדה שלישראל גבול יבשתי ארוך עם אפריקה .פעילות
משפטית זו נוגעת לעיתים קרובות בנושאים שהם בלב ליבה של ריבונות המדינה ,ונשענת כבסיס ללגיטימציה
שלה על החוק הפנימי הישראלי ,על המשפט הבינלאומי – בדגש על המשפט ההומניטארי ודיני הפליטים
במשפט הבינלאומי – ועל המשפט המשווה.
במושב זה נבקש לערוך דיון בין משפטנים מומחים מן הארגונים ,הקליניקות ,משרדי הממשלה וכן מהאקדמיה
העוסקים בתחום הפעולה המשפטית בנושא מדיניות הגבול על היבטיה השונים :השלכותיה על האוכלוסייה
הפלסטינית בעזה ,בגדה המערבית ובישראל ומצב זכויות האדם שלה; השפעתה על מדיניות ההגירה של מדינת
ישראל ועל מצבם של קטיגוריות שונות של מהגרים )מהגרי עבודה ,קורבנות סחר ופליטים( המגיעים אליה; ועוד.
הדיון יבקש לעסוק ברפלקציה ביקורתית על פעולת ארגוני הזכויות ,הקליניקות ,הממשלה ,המחוקק ,האקדמיה
ובתי המשפט בהקשרה של מדיניות הגבול ועל מערכת היחסים בין גורמים אלו והאופן שבו היא מעצבת את
פעולת המדינה בגבול .בין היתר ,תישאלנה השאלות הבאות :מהו התפקיד שראוי שייטלו ארגוני הזכויות בעיצוב
מדיניות הגבול של המדינה? מהם אפיקי הפעולה המשפטית האפקטיביים ביותר? מה תפקידו של בית המשפט
בעיצוב מדיניות הגבול של ישראל? האם ייתכן – והאם ראוי – דיאלוג בין החברה האזרחית לבין המחוקק
והממשלה בנושא זה ,וכיצד הוא צריך להתקיים? הדיון יציע גם פרספקטיבה משווה ,מתוך מבט על מדינות
אחרות בהן מתנהלת פעילות משפטית אינטנסיבית בנושאי מדיניות גבול.
משתתפים:
ענת בן דור ,אוניברסיטת ת"א.
שרי בשי ,עמותת גישה.
חסן ג'בארין ,עדאלה  -המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל.
איל גרוס ,אוניברסיטת ת"א.
תמר פלדמן ,האגודה לזכויות האזרח בישראל.
טלי קריצמן-אמיר ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
טל שטיינר ,המוקד להגנת הפרט.

אזרחות על תנאי :יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
יו"ר המושב :שרה אוסצקי-לזר ,מכון ון ליר בירושלים
יוזם המושב :יוסף ג'בארין ,אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית תל-חי
בשנים האחרונות אנו עדים לשורה של הצעות חוק המועלות בכנסת ושל חוקים שכבר אושרו ,הפוגעים בזכויות
יסוד העומדות בבסיס הדמוקרטיה :חופש הביטוי וחופש המחאה ,והשוויון לפני החוק .הבולטים שבהם :חוק
האזרחות והכניסה לישראל )מניעת "איחוד משפחות"(" ,חוק החרם"" ,חוק הנכבה"" ,חוק ועדות הקבלה",
"הצעת החוק להגבלת מימון עמותות" ורבים אחרים .למגמה זו יש השלכות חברתיות וכלכליות על ציבור
האזרחים הפלסטינים בישראל ועל יחסיו עם המדינה ועם הציבור היהודי ,והיא פוגעת בחופש הפעולה של ארגוני
החברה האזרחית ומסכנת את הדמוקרטיה.
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הפנל המוצע יבחן וינתח מגמה זו מבחינה משפטית וחברתית ,וישווה בינה לבין מקרי חקר דומים בעולם .חברי
הפנל משתתפים בקבוצת מחקר בנושא במכון ון ליר ,והם יבחנו לעומקם היבטים מגוונים של הנושא על פי תחום
התמחותם.

יוסף ג'בארין ,אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית תל-חי
על הצעת חוק יסוד :ישראל – מדינת הלאם של העם היהודי
מאז קום המדינה התאפיינו היחסים בין האזרחים הערבים לבין רשויות המדינה והרוב היהודי בה במתח מתמיד.
השסע היהודי-ערבי בישראל הוא שסע אזרחי ולאומי טעון ביותר .ביוני השנה חברי הכנסת איילת שקד )הבית
היהודי( ויריב לוין )הליכוד ביתנו( הציגו את הנוסח המשותף שגיבשו לחוק יסוד מדינת הלאום .מאמר זה יבחן את
יחסה של הצעת החוק למיעוט הערבי בישראל .נראה ,כי הצעת החוק יוצרת ומעמיקה ,ולא בצנעה ,אי שוויון בין
יהודים וערבים בישראל ,ואף מקבעת זאת ,וזאת תוך הסתכנות בהעמקת השסע היהודי-ערבי במדינה .אעמוד
במאמר על ביטוייה המובהקים של ההפליה הפורמאלית ,הפוגעת באזרחי המדינה הערבים ,כפי שהם מופיעים
בסעיפים השונים של הצעת החוק .אתייחס בעיקר לאותם סעיפים המגדירים במפורש את המוצא הלאומי
)היהודי( כבסיס להנאה מההטבה הנובעת מאותו סעיף ,מבלי שקיים הסדר מקביל לאזרחים הערבים .נמצא ,כי
הצעת החוק מבקשת לעגן חקיקה מפלה בהסדר חוקתי ,ובכך היא אף פוגעת ,הלכה למעשה ,במעמדו הנוכחי
של המיעוט הערבי ומרעה את מעמדו.

יפעת גוטמן ,האוניברסיטה העברית
חוק הנכבה וחקיקה היסטורית בישראל ובעולם
המאמר מציג את השפעתה של חקיקה היסטורית )כלומר חקיקה הנוגעת לאירועים היסטוריים( על זכויות
מיעוטים ועל הדיון הציבורי מתוך התמקדות במקרה של חוק הנכבה בישראל בהשוואה למקרים אחרים בעולם.
המקרה הישראלי של חוק הנכבה כחלק מתהליך חזרתה ההדרגתית של הנכבה לדיון הציבורי בישראל מסוף
שנות השמונים ,נוגד את הנחות השיח העל לאומי של צדק היסטורי והמודל של אמת ופיוס במקרים של פוסט-
קונפליקט .בעוד השיח והמודל העל-לאומיים האלה מניחים כי הפצת ידע על עבר שנוי במחלוקת תעניק עוד
זכויות לקבוצות שנפגעו ממנו ותגדיל את מידת הפתיחות והסובלנות של החברה כולה בהווה ,חוק הנכבה מעיד
כי הפצת ידע וזיכרונות שנויים במחלוקת במהלך קונפליקט יכולה לגרום לתוצאות הפוכות – הפחתת זכויות
המיעוט )באיסור לציין את האסון במועד שנבחר ,הצהרת נאמנות ועוד( וצמצום השיח הציבורי הדומיננטי על
העבר הזה.

יואב פלד ,אוניברסיטת ת"א
התפתחות המשפט החוקתי ביחסו לאזרחים הפלסטינים :האמנם דמוקרטיה אתנית?
"דמוקרטיה אתנית" הוא מושג שנטבע על ידי סמי סמוחה בכדי לתאר מדינות המשלבות הליכים אלקטוראליים
רובניים ,אי-שוויון בזכויות האזרחות ושליטה במדינה של קבוצה אתנית אחת ,המהווה את קבוצת הרוב .לטענתו
של סמוחה ,בדמוקרטיה אתנית התרבות הפוליטית והמשפטית מתכוננת על ידי השילוב של שני עקרונות
חוקתיים מנוגדים הנמצאים במתח מתמיד ביניהם :העיקרון הדמוקרטי-ליברלי ,המכתיב התייחסות שווה אל כל
אזרחי המדינה ,והעיקרון האתנו-לאומי ,המכתיב העדפה לקבוצת הרוב .בפנל המוצע אבקש לבחון אילו תנאים
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חייבים להתקיים על מנת שישמרו זכויות האזרחות ,הבלתי שוות ,של חברי קבוצת המיעוט ובאילו תנאים זכויות
אלה ישחקו עד לנקודה בה המדינה לא תוכל להיות מוגדרת עוד כדמוקרטיה מכל סוג שהוא .את הבחינה הזאת
אני מבקש לערוך באופן השוואתי ,בין זכויותיהם של האזרחים היהודים בפולין בין שתי מלחמות העולם,
זכויותיהם של האזרחים הקתולים בצפון אירלנד תחת השלטון היוניוניסטי ,וזכויותיהם של האזרחים הפלסטינים
בישראל .השערת המחקר אותה אני מבקש לבדוק היא ,כי המשתנה שמסוגל להסביר את מעמדן של זכויות
האזרח של המיעוטים הוא קיומו ,או היעדרו ,של עיקרון נוסף ,שלישי ,בתרבותן הפוליטית והמשפטית של
דמוקרטיות אתניות ,עיקרון שביכולתו ליישב את המתחים בין העיקרון הדמוקרטי-ליברלי לעיקרון האתנו-לאומי.
עיקרון שלישי זה חייב להיות עיקרון של סולידריות בין חברי קבוצת הרוב שאיננה מבוססת על זהותם האתנו-
לאומית ושמתקיים בנוסף לעיקרון האתנו-לאומי.

סמי סמוחה ,אוניברסיטת חיפה
האמנם החקיקה לצמצום זכויות פוגעת קשה בחוסנה של הדמוקרטיה האתנית בישראל?
רבים סבורים שיוזמות החקיקה והחוקים לצמצום זכויות ,שעברו בכנסת מאז  2000וביתר שאת מאז ,2009
פוגעים קשה בדמוקרטיה הישראלית ובאופן מיוחד באזרחים הערבים .בדיקת טיעון נפוץ זה מראה
שהדמוקרטיה האתנית בישראל היא איתנה והפגיעה בערבים היא קטנה )פרט לתיקון חוק האזרחות( .תהליך
הדמוקרטיזציה שישראל עוברת מאז אמצע שנות השישים של המאה שעברה נמשך והחסמים המבניים
לעצירתו עודם שרירים וקיימים .מטרות הימין הרדיקלי לשידוד מערכות לא הושגו.

שולחן עגול :גבולות מקצוע עריכת הדין מנקודת מבט פרקטית
יו"ר המושב :נטע זיו ,אוניברסיטת ת"א.
יוזמת המושב :עינת אלבין ,האוניברסיטה העברית.
השולחן העגול המוצע יעסוק בשאלת גבולות מקצוע עריכת הדין ,וזאת ממספר היבטים המציפים הן שאלות
פרקטיות והן שאלות תיאורטיות .השולחן יעסוק בגבול שבין מקצוע עריכת הדין לבין מקצועות אחרים עמם
אותם הלקוחות באים לידי מגע )פסיכיאטרים ,עובדים סוציאליים וכו'(; בגבול שבין עורך/ת הדין לבין הלקוח/ה
)מבחינה אתית ,אישית ,ופערי ידע מקצועיים(; גבולות המעורבות בקהילה והמתח שבין הפרט לבין הקהילה
בייצוג; בגבולות המקצוע בעת שעורכי דין מלאים תפקידים שאינם ייצוג משפטי קלאסי ,ועוד.
משתתפים:
ורדית דמרי-מדר ,האוניברסיטה העברית.
מוטי מרק ,אוניברסיטת בר אילן.
ערן נריה ,האגף לסיוע משפטי.
ענת רודניצקי ,אוניברסיטת ת"א.
רוני רוטלר ,אוניברסיטת בר אילן.
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מושבים מקבילים16:00-17:30 :
גלובליזציה וזכויות עובדים
יו"ר המושב :חני לרנר ,אוניברסיטת ת"א
יוזמת המושב :חני לרנר ,אוניברסיטת ת"א
הבטחת תנאי עבודה נאותים מינימאליים )כדוגמת מינימום שעות עבודה ,איסור עבודת ילדים ,ימי חופשה
ומחלה ,בטיחות בעבודה וכו'( החלו להתפתח במהלך המאות ה 19 -וה 20 -בעיקר במסגרת הפוליטית
והמשפטית של מדינת הלאום .אולם בעשורים האחרונים בעקבות האצת תהליכי הגלובליזציה הכלכלית
והשתלטותן של מגמות מדיניות כלכלית ניאו ליברליות התערער מעמדה של מדינת הלאום כגורם המרכזי המגן
על רווחתם וזכויותיהם של העובדים בתחומה .התעצמותם של תאגידים כלכליים בינלאומיים ,התרבותם של
שרשראות ייצור גלובליות ,העלייה ניכרת במיקור חוץ ובמסחר גלובלי וירידה בכוחם של איגודי עובדים – כל אלו
הובילו להדרדרות בהגנות על זכויות עובדים ,בעיקר בעולם המתפתח .האסונות האחרונים במפעלי טקסטיל
ואלקטרוניקה בבנגלדש ,סין וקמבודיה ,בהם יוצרו מוצרים עבור תאגידים מערביים )אפל ,בנטון ,גאפ( בסדנאות
יזע בתנאי עבודה מחפירים ,חשפו בפני הציבור הרחב באופן דרמטי את מציאות חיי העבודה של מיליוני עובדים
בארצות העולם המתפתח כמו גם את הפערים העצומים בין הסטנדרטים השונים בתנאי עבודה הקיימים בין
מדינות בעולם המתפתח לבין מדינות בעולם המפותח ואת ההבדלים בתנאי האכיפה של סטנדרטים אלו גם
כאשר הם מעוגנים בספרי החוקים של המדינות.
בעידן של גלובליזציה כלכלית ,מי אמור להיות אחראי להגנתם של זכויות עובדים ברחבי העולם? מה אמור להיות
היקף המחוייבויות– הן מהבחינה המוסרית והן מהבחינה המשפטית – של יחידים ומוסדות במדינה מסויימת
כלפי עובדים המתגוררים ומועסקים מחוץ לגבולות ארצם? מה תפקידם של ארגונים על-לאומיים ,איגודי עובדים
וארגוני חברה אזרחית בקידום והגנה על זכויות עובדים ברחבי העולם? הפאנל יעסוק בשאלות אלו מתוך
פרספקטיבה כפולה ,הקושרת בין הדיון המשפטי-אמפירי בדיני עבודה בינלאומיים לבין הדיון הפילוסופי מוסרי
הבא לידי ביטוי בתיאוריות של צדק גלובלי.
עינת אלבין ,האוניברסיטה העברית
מחויבות ארגוני עובדים למהגרי עבודה :פרספקטיבה של צדק גלובלי
בשנים האחרונות אנו עדים להגירת עבודה נרחבת ברחבי העולם ,מהלך שהביא ארגוני עובדים לשנות את דרך
התנהלותן המסורתית ולאמץ פרקטיקות יותר גלובליות .האסטרטגיה החדשה של ארגוני העובדים מחייבת
חשיבה תיאורטית חדשה על מחויבותם כלפי מהגרי עבודה ,נקודה שעומדת במרכז המחקר שיוצג .המחקר
משתמש בתיאוריות של צדק גלובלי בכדי לחשוב על מחויבותם של ארגוני עובדים כלפי עובדים זרים ,מחויבות
המתחילה לטענתי מהרגע בו יוצא המהגר מארץ מוצאו עד לכניסתו למדינה הקולטת ותקופת שהייתו בה .הוא
מציע מסגרת תיאורטית לחשוב על מחויבות זו המורכבת משלושה צירים :אחריות פוליטית ואחריות ישירה;
 labour connectednessוסולידריות .האחריות המבוססת על תיאוריות של צדק גלובלי שונה ,לטענתי ,מזו
שנדונה בספרות הנשענת על תיאוריות של זכויות אדם או של אזרחות .זאת מכיוון שהבסיס שלה הוא גלובלי.
עוד אני טוענת שכאשר מחויבות זו מתממשת היא צריכה להיות מוכרת ומכובדת על ידי מוסדות המדינה
השונים ,כולל בתי המשפט .הכרה שכזו תוסיף מימד גלובלי לזכויות הקשורות לפעילות של ארגוני עובדים ,כגון
זכות ההתארגנות וזכות השביתה ותאפשר איזון שונה בין זכויות כלכליות שהממד הגלובלי שלהן הוכר על ידי
הפסיקה ,לבין זכויות הקשורות לפעילות של ארגוני עובדים.
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יוסי דהאן ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ,חני לרנר ,אוניברסיטת ת"א )ביחד עם פאינה מילמן ,אונ'
חיפה(
זכויות עובדים גלובליות – חובה מוסרית קוסמופוליטית
המאמר מציע הצדקה נורמטיבית להכרה בזכויות עובדים בעולם כחובה מוסרית גלובלית .המאמר נשען על
גישה המעגנת חובות של צדק החלות על הנוטלים חלק בפרקטיקה משותפת ),(practice‐dependent theory
וקובע כי יש לראות בחובה לגיבוש כללים והסדרים מוסדיים לשם הגנה על תנאי עבודה מינימאליים של עובדים
בתאגידים ושרשראות ייצור בינלאומיים חובה מוסרית ברת אכיפה באמצעים משפטיים ולא המלצה לסיוע
הומניטרי .מסקנה נורמטיבית זו נשענת על פרשנות ביקורתית של הפרקטיקה החברתית ) (social practiceשל
שרשראות ייצור גלובליות .,בנוסף להצדקת חובות של צדק מעבר לגבולות המדינה בהקשר של עבודה בייצור
גלובלי המאמר מציע קווים מנחים לכינון כללים ומוסדות חדשים המותאמים לתנאים הכלכליים בשוק העבודה
הגלובלי בהווה
גיא מונדלק ,אוניברסיטת ת"א
צדק בשוק עבודה גלובלי :יישוב מחלוקות חוצות-גבולות בין עובדים
המאמר עושה שימוש במסגרת המושגית של ננסי פריז'ר מספרה  ,Scales of Justiceובוחן שאלות קשות של
צדק גלובלי בשוק העבודה ,דרך פריזמה פרוצדוראלית המדגישה את היחס שבין השאלות המהותיות לבין הצורך
לבחון למי יש יכולת להשפיע על ההליך ,ואופי ההליך שבו מתקבלות הכרעות .המאמר מתמקד בשתי דוגמאות –
האחת של סכסוך סחר בין ארצות הברית לסין אשר הגיע לארגון הסחר העולמי ,והשניה היא של הצבת עובדים
על ידי קבלנים באיחוד האירופאי .שני המקרים שונים זה מזה ,האחד נוגע להסדרי סחר במוצרים והשני לזכויות
עובדים באופן ישיר; האחד נערך ברמה הגלובלית והשני ברמת האיחוד האירופאי .עם זאת ,המסגרת של פריזר
מאפשרת להצביע על הדילמות הערכיות הדומות שמתייחסות למצבים בהם שוק העבודה חורג מגבולות
המדינה ,ועל האופן שבו מוסדות על-לאומיים בוחנים שאלות אלו.

פרטיות במרחב המצולם
יו"ר המושב :מיכאל בירנהק ,אוניברסיטת ת"א.
יוזם המושב :מיכאל בירנהק ,אוניברסיטת ת"א.
המאבק על המרחב הציבורי נמצא בעיצומו .ההנגדה בין רשות הרבים לרשות היחיד מבוססת במקורה על הגדרה
קניינית ,אבל יש לה משמעויות חברתיות רבות .המושב יבחן את הדרך שבה כוחות פוליטיים וכוחות שוק –
באמצעות או בחסות המשפט ,משנים את המרחב הציבורי .ההרצאות יתמקדו בשאלה של הפרטיות במרחב
הציבורי ,ובצורה קונקרטית יותר ,השימוש הגובר במצלמות מעקב/אבטחה במרחב הזה .האם בכלל יש לנו
פרטיות בצאתנו מהבית? האם מצלמות מעקב פוגעות בפרטיות האלה? מה מטרתן? מדוע אנו עדים ל"קדחת
מצלמות" בשנים האחרונות? ובאופן כללי יותר ,האם המסגרת המשפטית הקיימת של הזכות לפרטיות ,ושפת
האיזונים המקובלת במשפט הישראלי מסוגלים בכלל להכיל את הצפת המרחב בטכנולוגיה פן-אופטית?
ההרצאות יבחנו היבטים שונים של הנושא ,ממספר תחומי ידע )גיאוגרפיה וחקר העירוניות ,משפטים,
קרימינולוגיה( ,וינסו לברר את המשמעות החברתית של השינוי שאנו עדים לו :למשל ,מה התפקיד של המשפט
בשינוי ההתייחסות למרחבים הציבוריים ,למשל ראיית הפארק הציבורי כ"זירה" שיש לאבטח אותה? האם חוף ים
שהותקנו בו מצלמות מעקב הוא פשוט חוף ים עם מצלמות ,או שהוא משנה את תפקידו החברתי ואת משמעותו
לפרט ולקהילה?
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ברק אריאל ,האוניברסיטה העברית.
שימוש במצלמות אישיות על ידי זרועות המדינה במרחב הציבורי.
העתיד הלא-רחוק יהיה מתועד בצורה מלאה באמצעות מצלמות ומכשירי הקלטה .סוגיית הפרטיות במתכונתה
המוכרת לנו ,לרבות השאלות הנגזרות הימנה )למשל הפגיעה בפרטיות כתוצאה משימוש בתיעוד אלקטרוני
במרחב הציבורי( אפשר וכבר אינה רלבנטית עוד בעולם שבו כל פרט בחברה מצויד במצלמה ניידת .האם הגיעה
העת לצייד כל נציג של הזרוע האוכפת של המדינה הפוסט-מודרנית במצלמה אישית? מהן ההשפעות
האפשריות של הטעמת השימוש במצלמות אישיות על מפגשים בין המשטרה ,למשל ,לבין הציבור הרחב? האם
מדובר במעקב אורווליאני והאם קיימות השלכות דורסניות לאותו ‘פנאופטיקון’ תמידי על חיי הפרט? מחד גיסא,
למצלמות מסוג  CCTVיש השפעה מינורית על פשיעה וסטייה ,מה שמציב בסימן שאלה את התועלת הגלומה
במכשירי המעקב להסרת איומים במרחב הציבורי .מאידך גיסא ,הניסיון מלמד כי הצבת מצלמות ,למשל בחדרי
חקירות של המשטרה ,בבתי המשפט ואף בחדר הניתוחים ,שימשה לא רק להרתעה מפני התנהגות בלתי-
הולמת ,אלא להתמקצעות ,לאיסוף אמין ומהימן של ראיות ,להקפדה יתרה על שמירה מפני פגיעה בזכויות אדם
ולשיפור השירות .ממצאים אלה מדגישים ביתר-שאת את חשיבותה של השאלה האם הגיעה העת שכל מפגש
ישיר בין זרועות המדינה – עם הבלמים והאיזונים הנכונים  -יהיה מתועד? לפחות לפי ניסוי מבוקר אחד שהסתיים
בקליפורניה ושניים נוספים אשר יתוארו בהרצאה ,נראה כי ההשפעה של מצלמות אישיות במישורים רבים – החל
בשימוש בכוח )סביר ולא סביר( ,מימוש הצדק התהליכי וצמצום החיכוך בין המשטרה לבין הפרט – עצומה .אך
מעבר למישור האמפירי המתמקד בראיות להשפעת השימוש במצלמות ,עולה השאלה העקרונית האם הדיון
סביב הפגיעה בפרטיות בעקבות השימוש במצלמות בעצם איחר את המועד ,ושומה עלינו להתמקד בשאלות
הטכניות הקשורות למשטר טיילוריסטי במרחב הציבורי במאה ה?21-

מיכאל בירנהק ,אוניברסיטת ת"א.
מחטף הפרטיות הגדול.
האם יש לנו פרטיות בצאתנו מהמרחב הפרטי? זו השאלה שבמוקד ההרצאה ,כאשר הדיון יוצא מתוך השיח
המשפטי של הזכות לפרטיות והתחום של  .surveillance studiesהאינטואיציה הפופולרית היא של התייחסות
בינארית למרחבים הפרטים והציבורי ,וכתוצאה מכך ,שלילת הפרטיות במרחב הציבורי .אינטרסים ציבורים
אמיתיים )ולעתים מדומיינים( של ביטחון ,סדר ציבורי ואכיפת חוק מצטרפים לאינטואיציה הזו ,בצד אינטרסים
פוליטיים של גורמים מעורבים ,כמו רשויות מקומיות ,או אינטרסים תקשורתיים של כלי תקשורת ששים לשדר
"תמונות יוצאות דופן שנקלטו במצלמות האבטחה" .אטען כי הזכות לפרטיות מורכבת יותר ,וחלה גם במרחב
הציבורי .למרחב הזה יש חשיבות רבה במילוי צרכים אישיים וחברתיים שונים; התועלת של "קדחת המצלמות"
שאנו עדים לה מוטלת בספק ,ונזקיה עולים על התועלת .בהרצאה יוצג ניתוח שיח של ההתייחסות השלטונית,
ככל שיש כזו ,להצבת מצלמות במרחב הציבורי .אראה כיצד המרחב הציבורי – חוף הים ,הפארק הציבורי והגינה
השכונתית ,בית הספר ,הקניון ,ועוד  -עוברים טרנספורמציה דיסקורסיבית ובמקום להיות מקום לפנאי ,שלווה,
בילוי או ספורט ,הם הופכים לזירה ביטחונית .ההתמודדות והתגובה לקדחת המצלמות אינה רק משפטית ,אלא
גם חברתית וטכנולוגית.
טלי חתוקה ,אוניברסיטת ת"א.
"נקי ובטוח" :האם המרחב הציבורי ציבורי?
הצמיחה הדמוגרפית וההתפשטות המואצת של הרקמה הבנויה בערים ברחבי העולם העצימה תופעות כמו
קיטוב חברתי ,פשע ואלימות .תופעות אלו ,שאינן חדשות ,מקבלות בעידן העכשווי תשומת לב מיוחדת בשל קנה
מידתן חסר התקדים )העומד ביחס ישיר לצמיחה של העיר( ,ובשל היעדר כלים מתאימים לטיפול ו/או מניעה .על
רקע תהליכים מרחביים-חברתיים אלו התחזקה תחושת איבוד השליטה מחד גיסא והרצון להסדרה מאידך גיסא,
בקרב מקבלי ההחלטות .האחרונים ,מבכרים לעשות שימוש בכלים טכנולוגיים ,כאמצעים המסייעים בשליטה
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ובקרה של המרחב .כך למשל ,פרויקטים כמו "עיר בטוחה" ) (safe cityאו "עיר ללא אלימות" ,מבקשים לשמר
את המרחב הציבורי בעיר כ"בטוח" ו"מוגן" .פרויקטים אלו אינם מיושמים בערים גדולות בלבד אלא גם בערים
בינוניות וקטנות )במדינות דמוקרטיות ושאינן דמוקרטיות( המרושתות במצלמות ומאפשרות בקרה .24/7
במסגרת הרצאה זו ,אטען כי על מנת להבין את ההשלכות והמשמעות של תופעת הבקרה במרחב העירוני לא
ניתן להתבונן עליה רק כתהליך הנכפה על הציבור מלמעלה למטה אלא גם ככזה הנתמך ללא סייג על ידי
הציבור .במקביל לפרויקטים של בקרה ,בקנה מידה עירוני ובין-לאומי הנכפים על הציבור ,אנו עדים לשחיקה של
הפרטיות מרצון דרך שימוש גובר של היחיד ברשתות חברתיות וממשקים טכנולוגיים שונים באמצעותם הוא
חושף ומוסר מידע אישי .במילים אחרות ,הבקרה מתקיימת בקני מידה שונים ,לעיתים מרצון וברוב המקרים
בכפייה ,בחיי היום יום שלנו .הריבוד של אמצעי הבקרה בכל המרחבים בהם אנו פועלים )הממשי והווירטואלי,
הפרטי והציבורי( ,שוחק את חופש הפרט ומטשטש את ההגדרות בין פרטי לציבורי .באמצעות בחינה מושגית של
הנושא אראה כיצד למרות המאבק כנגד הבקרה על ידי מומחים ,הנרמול של הבקרה והשליטה וההתמסרות של
הציבור לבקרה ,מחלישים את המשמעות של המרחב הציבורי בעיני הציבור .השחיקה התודעתית אצל הציבור,
בנוגע לחשיבותו של המרחב הציבורי במשטר דמוקרטי ,מחוללת שינוי בלתי הפיך הפוגע בספירה הציבורית
בכללה.

ענבל רובינשטיין ,אוניברסיטת ת"א.
מצלמות מעקב) :היעדרה של( המסגרת המשפטית.
לאט לאט ובלי שנרגיש רושתו מרחבי הערים בישראל במצלמות מעקב .עובדים מטעם הרשות המקומית או
חברות השמירה צופים בנו מסביב לשעון וללא ידיעתנו .תוצרי הצילום נאגרים ונמסרים מאוחר יותר כמעט לכל
דורש .כל זאת ,מבלי שקדמו למהלך דיון ציבורי ראוי וחקיקה הולמת .מצדדי המהלך ,ובתוכם הרשויות
המקומיות ומשטרת ישראל ,טוענים כי אין כמוהו לסייע במלחמה נגד אלימות או וונדליזם ,לשמירה על הסדר,
לפיענוח פשעים חמורים ולמאבק בטרור .ואכן ,כסף ציבורי רב מושקע בתשתית הראשונית ובהפעלה השוטפת,
אך המצלמות עדיין חסכוניות יותר משוטרים או מניידות פיקוח המפטרלות ברחובות .המתנגדים למהלך
מתריעים מפני הפגיעה הגורפת בפרטיות ,ההולכת ומתעצמת עם ההתפתחות הטכנולוגית שתאפשר זיהוי
הדמות הנתפסת בעדשת המצלמה ועריכת מעקב צמוד אחריה .מפעילי המצלמות פועלים באופן עצמאי ,ללא
פיקוח או כללים מגבילים ,ואיש הישר בעיניו יעשה .מאגר המידע הגדול והרגיש ,שנמצא לעיתים בידיים פרטיות,
אינו מוגן ואין כל ערובה שלא ינוצל לרעה .מחקרים שנערכו בחו"ל הראו כי האפקטיביות של המצלמות היא
זניחה ובוודאי שאינה שקולה למחיר הגבוה שכולנו עלולים לשלם.
מה ניתן לעשות כיום ,לאחר שהסוסים כבר ברחו מהאורווה? האם במציאות בה כל עובר אורח מצויד במצלמה
משוכללת על גבי הטלפון הנייד שלו ,יש טעם בבלימת המהלך? האם פעולת הרשויות ,ללא היתר מפורש בחוק,
היא בגדר מחטף אסור או "סמכות עזר"? האם תוצרי הצילום הם ראיות קבילות במשפטים פליליים ואזרחיים ,או
שיש לפסול אותם מחמת אי החוקיות או הדרך הנפסדת שבה הושגו? האם לגיטימי להשתמש במצלמות לצורך
גילוי עבירות חנייה או השלכת פסולת? בידי מי יישמר המאגר ,מי יהיה זכאי לקבל חומרים ממנו ובאיזו עילה?
האם יש ליידע את הציבור ולהזהירו על כך שהוא מצולם? ואיך נמנע שימוש בטכנולוגיה קיימת של איתור דמויות
והתחקות אחריהן בדיעבד? האם כל אחד יוכל לדעת איפה היינו ומה עשינו?

מושב לרגל הוצאת הספר "מידתיות ותרבות חוקתית" מאת משה כהן אליה ועידו פורת
יו"ר המושב :גילה שטופלר ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
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יוזמי המושב :עידו פורת ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים .משה כהן אליה ,המרכז האקדמי למשפט
ולעסקים
המושב שם במוקד את המידתיות ,שהיא הדוקטרינה החשובה ביותר בחוקתיות הגלובלית ,ואפילו נתפשת כ-
 lingua francaבתחום המשפט החוקתי .הוא מזמין שלושה חוקרים ישראלים בתחום להגיב על הספר בפורמט
של סדנא ,ולעורר שיח על המיקום של ישראל בתוך תהליכים מואצים של חוקתיות גלובלית.
תמצית הטיעון בספר :למרות היותה הדוקטרינה החשובה ביותר במשפט החוקתי העולמי ,דוקטרינת המידתיות
עדיין לא זכתה לניתוח היסטורי ותרבותי יסודי .ספרם של משה כהן-אליה ועידו פורת ,ממקם את הדוקטרינה
החשובה ביותר במשפט החוקתי הגלובלי  -המידתיות ,בתוך הקשר היסטורי ,תרבותי ופוליטי ,ומשווה בינה לבין
האיזון האמריקאי .הטענה המרכזית בספר היא שלמרות הדמיון האנליטי בין המידתיות לבין האיזון האמריקאי,
קיים פער תרבותי והיסטורי עמוק בין שתי הדוקטרינות .בפרט ,המידתיות ,שמקורה ההיסטורי בגרמניה של סוף
המאה ה ,19-התפתחה בהקשר התומך בתפיסה רחבה של זכויות ,בעוד האיזון האמריקאי ,שהתפתח בתחילת
המאה ה ,20-נקשר לתפיסה מצמצמת של זכויות ולמאבק בבית המשפט האקטיביסטי בתקופת .Lochner
בנוסף התרבות הפוליטית האמריקאית ,החשדנית לגבי ריכוזי כוח ,ממקמת את האיזון כדוקטרינה שולית יחסית,
וקושרת לו אפיונים פרגמאטיים ,בעוד התרבות הרציונליסטית הגרמנית/אירופית ממקמת את המידתיות במרכזה
של העשייה החוקתית ,וכחלק אינטרינזי של תפקיד המדינה בקידום ערכים מהותיים .למרות שיש כאלו
שמנבאים שארצות הברית תצטרף למדינות המחילות את המידתיות ,הספר מראה שהקשרים תרבותיים
והסטורים יכולים להקשות על מהלך כזה.
משתתפים:
בנימין בלום ,האוניברסיטה העברית
ריבי וייל ,המרכז הבינתחומי
מרגית כהן ,האוניברסיטה העברית
משה כהן  -אליה ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
עידו פורת ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

מושב מרכזי 18:00 II
ניהול משאבי טבע וצדק חלוקתי
יו"ר המושב :אפי מיכאלי ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
יוזם המושב :עופר סיטבון ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים .אפי מיכאלי ,המרכז האקדמי למשפט
ולעסקים.
אחד האתגרים המשמעותיים בניהול משאבי טבע מדינתיים הוא שילובם של עקרונות של צדק חלוקתי ושל צדק
בין דורי במסגרת מערך השיקולים הסובב תחום זה .אתגר זה הופך לקשה יותר כאשר הליך החיפוש וההפקה של
משאבי טבע נעשה  -על-פי חוק  -על-ידי גורמים פרטיים המונעים משיקולים כלכליים ,כפי שנהוג בישראל .מצב
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דברים זה מבליט את ההתנגשות שבין הרצון להגן על נחלת הכלל הציבורית לבין הזכויות וההרשאות השונות
שמעניקה המדינה לגורמים הפרטיים .הדוגמאות לכך בישראל הן רבות :הפקת האשלג מים המלח על-ידי כי"ל;
הפקת פוספט ממכרות פוספט בנגב ובערבה על-ידי חברה פרטית; חיפוש ,הפקה וייצוא גז טבעי על-ידי גורמים
שאינם שלטוניים ועוד .המושב יעסוק באתגרים הניצבים בפני גורמי השלטון האמונים על הסדרת התחום ויבחן
את המתחים האפשריים הכרוכים בהפקת משאבי טבע בסיוע המגזר הפרטי ביחס לעקרונות של צדק חלוקתי
וצדק בין דורי .כמו-כן ,תיבחן מקרוב שאלת פרשנותו של חוק הנפט בהקשר של החלטת הממשלה לייצא את
הגז הטבעי ,והעתירות לבג"ץ שהוגשו בעקבותיה.
משתתפים:
אבישי ברוורמן ,יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת.
דניאל גוטווין ,האוניברסיטה העברית.
נדיה צימרמן ,אוניברסיטת חיפה.
יאיר שגיא ,אוניברסיטת חיפה.
דרור שטרום ,המכון הישראלי לתכנון כלכלי.
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ביוגרפיות המשתתפים
ראויה אבו רביע ,האוניברסיטה העברית
משפטנית באגודה לזכויות האזרח ,דוקטורנטית למשפטים באוניברסיטה העברית.
הדר אבירם ,אוניברסיטת קליפורניה ,הייסטינגס
פרופסור בבית הספר הייסטינגס למשפטים של אוניברסיטת קליפורניה ,שם היא מחזיקה בקתדרת הארי וליליאן
הייסטינגס למחקר .מחקריה עוסקים במערכת המשפט הפלילי ,ובמיוחד במערכת הענישה ובתי הסוהר,
מנקודת מבט רב-תחומית .עבודתה משלבת ניסויים ושיטות מחקר כמותניות ואיכותניות .ספרה

Cheap on

 Crime: How the Financial Crisis Transforms the American Correctional Landscapeעומד לצאת
בהוצאת אוניברסיטת קליפורניה .פרופ' אבירם היא משתתפת פעילה בדיון הציבורי והפוליטי בנושא תנאי
המאסר בקליפורניה ועורכת את הבלוג  .California Correctional Crisisבעבר ,לימדה פרופ' אבירם
באוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת תל אביב ,המסלול האקדמי  -המכללה למינהל,
ואוניברסיטת הוואי במנואה.
שרון אברהם-ויס ,נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה
עו"ד אברהם-ויס היא נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה במחוז ת"א ,מיום הקמת הנציבות האיזורית בשנת .2009
לפני כן ,היא הקימה ועמדה בראש הקליניקה לאחריות חברתית של תאגידים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים
ברמת גן ,והיתה עורכת-דין באגודה לזכויות האזרח בישראל כעשור .היא בעלת תואר שני במשפטים מאונ' ת"א
ובעלת תואר שני במנהל ציבורי מאוניברסיטת הרווארד ,שם היתה עמיתת קרן ווקסנר.
עילי אהרנסון ,אוניברסיטת חיפה
חבר סגל בפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה .מחקרו בוחן את המשפט הפלילי ומוסדות אכיפתו
מפרספקטיבה היסטורית ,סוציולוגית והשוואתית .ספרו

From Slave Abuse to Hate Crime: The

 Criminalization of Racial Violence in American Historyצפוי להתפרסם בהוצאת אוניברסיטת
קיימברידג' .בטרם הצטרף לפקולטה בחיפה ב ,2010-השלים את הדוקטורט בבית הספר לכלכלה של לונדון
) ,(LSEושימש כחוקר אורח במרכז לחקר משפט וחברה ,אוניברסיטת קליפורניה ,ברקלי .הוא זכה במספר פרסי
הצטיינות בולטים ,ביניהם מלגת אלון.
שרה אוסצקי‐לזר ,מכון ון ליר בירושלים
משנת  2007עמיתת מחקר במכון ון ליר בירושלים וראש ה"פורום לסביבה ולקיימות אזורית" במכון ,העוסק
בפיתוח חשיבה סביבתית אזורית ובקשר בין סביבה לשלום .בעלת תואר מוסמך ודוקטורט בהיסטוריה של
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המזרח התיכון מאוניברסיטת חיפה; תואר מוסמך בספרות עברית והשוואתית מאוניברסיטת חיפה; ותואר ראשון
בהיסטוריה של המזרח התיכון ובשפה וספרות ערבית מן האוניברסיטה העברית בירושלים .מחקריה עוסקים
בקהילה הערבית-פלסטינית במדינת ישראל וביחסי הגומלין בינה לבין המדינה והאוכלוסייה היהודית .כעשרים
שנה פעלה במסגרת ה"מרכז היהודי-ערבי לשלום" בגבעת חביבה ,אותו ניהלה בין השנים .1997-2003
מימי אייזנשטדט ,האוניברסיטה העברית
פרופ' אייזנשטדט היא חוקרת ומרצה בתחום הקרימינולוגיה ,פרופסור חבר במכון לקרימינולוגיה ,בפקולטה
למשפטים וביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד ,באוניברסיטה העברית בירושלים.

עדי אייל ,אוניברסיטת בר אילן
מלמד בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן .הוא בעל תואר דוקטור במשפטים )בציון מעולה(
מאוניברסיטת בר-אילן ,ותואר דוקטור לכלכלה מאוניברסיטת ברקלי בקליפורניה .התמחותו בהגבלים עסקיים,
תורת המשחקים ,ויישומים כלכליים הנובעים מהמשפט העסקי .ספרו Fairness in Antitrust: Protecting the
 Strong from the Weakעומד לצאת בהוצאת הארט באוקספורד.
עינת אלבין ,האוניברסיטה העברית
מרצה ומנהלת אקדמית של המרכז לחינוך משפטי קליני בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית .תחומי
המחקר שלה הם דיני עבודה ,הגירה ,זכויות אדם וזכויות חברתיות ,ובמיוחד כלכלת שירותים ,עובדים דומסטיים,
תיאוריית הסגמנטציה ,סקטורים בשוק העבודה ,ומהגרי עבודה.
עומר אלוני ,אוניברסיטת תל אביב
דוקטורנט למשפטים באוניברסיטת תל-אביב ,תחת הנחיית ד"ר דוד שור .בוגר ביה"ס למשפטים והחוג
להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל-אביב )בהצטיינות(; ובעל תואר מוסמך במשפטים במסלול מחקרי עם תיזה
)בהצטיינות( ,בהנחיית פרופ' רון חריס .עוזר-המחקר של מכון ברג להיסטוריה ומשפט ושל מכון קאמינגס
ללימודי רוסיה ומזרח-אירופה .חוקר ומתרגל בתחומים אינטרדיסציפלינריים של משפט והיסטוריה.
דרור ארד איילון ,ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין
עו"ד דרור ארד-איילון מייסד ועומד בראש משרד עורכי הדין איילון-נחמני בתל-אביב .המשרד עוסק בייצוג
בהליכים פליליים ואזרחיים .בעשר השנים האחרונות מכהן עו"ד ארד-איילון כראש ועדת האתיקה הארצית של
לשכת עורכי הדין .הוא פרסם רשימות רבות בביטאון האתיקה של לשכת עורכי הדין .עו"ד ארד-איילון שימש
כמרצה מן-החוץ במספר בתי ספר למשפטים בישראל בתחום האתיקה המקצועית ותורת המשפט .הוא בעל
תואר ראשון במשפטים ותואר שני בפילוסופיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
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ברק אריאל ,האוניברסיטה העברית
מרצה במכון לקרימינולוגיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית; מרצה לשיטור מבוסס-ראיות במכון
לקרימינולוגיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת קיימברידג' ,אנגליה.
תמר אריאלי ,האוניברסיטה העברית
בעלת תואר שני בגיאוגרפיה ותכנון מרחבי )האוניברסיטה העברית (2002 ,ודוקטורט בניהול וישוב סכסוכים
) .(2008תמר חקרה את גבול ישראל-ירדן מאז הסכם השלום כמקרה בוחן להבנת הכוחות המעורבים בפיתוח
אזורי גבול בשלבים של פוסט-קונפליקט .מחקרה הנוכחי מתמקד ביחסי כוחות בגיבוש אשכולות אזוריים באזורי
פריפריה לאומיים.
עלי בוקשפן ,המרכז הבינתחומי
מרצה בכיר בבית הספר רדזינר למשפטים ,בעל תואר דוקטור למשפטים ,אוניברסיטת הארוורד .את התואר
הראשון סיים בהצטיינות באוניברסיטת תל-אביב .עלי מתמקד במחקריו בהיבטים המשפטיים של תופעת
האחריות החברתית בעולם העסקי וכתב את הספר האקדמי-משפטי הראשון והיחיד עד כה בישראל בנושא זה -
המהפכה החברתית במשפט העסקי.
מישל בידולף ,אוניברסיטת ססקצ'ואן
Michelle Biddulph, BA (International Relations), is a final‐year JD candidate at the University of
Saskatchewan College of Law, Canada, after which she will be clerking at the Saskatchewan
Court of Appeal. She has legal publications in such venues as the Cardozo Journal of
International and Comparative Law and the Australian International Law Journal and is
presenting work on Indigenous rights at the upcoming Arctic Energy Summit and Arctic Circle
assembly in Iceland.
מיכאל בירנהק ,אוניברסיטת תל אביב
פרופסור חבר בפקולטה למשפטים באונ' ת"א .הוא חוקר את הזכות לפרטיות בהיבטים שונים .ספרו "מרחב
פרטי :הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיה" יצא לאור בשנת  2010וזכה בפרס האגודה הישראלית למדעי
המדינה .בירנהק היה יו"ר הוועדה המשפטית של המועצה הציבורית להגנת הפרטיות ,חבר בוועדת שופמן
לבדיקת ההסדר של מאגרי מידע בחוק ,ויועץ לאיחוד האירופי בנושא הגנת הפרטיות בישראל .היה מעורב
במחקר בין-לאומי  PRACTISעל פרטיות בסביבה טכנולוגית עתידית ,וכעת מעורב במחקרים בין-תחומיים על
עיצוב פרטיות בטכנולוגיה ,ודליפת מידע מרשתות חברתיות.
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אירית בלאס ,אוניברסיטת תל אביב
תלמידת תואר שלישי במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
בנימין בלום ,האוניברסיטה העברית
למד משפטים ,היסטוריה ופילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים .לאחת שהתמחה אצל שופטת בית
המשפט העליון אילה פרוקצ'יה המשיך בנימין ללימודי מוסמך בהיסטוריה ודוקטורט במשפטים באוניברסיטת
סטנפורד ,אותם השלים ב .2012-בנימין הוא כעת מרצה לדיני ראיות והיסטוריה של המשפט בפקולטה
למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים .מחקריו מתמקדים ביחסים שבין משפט וקולוניאליזם באימפריה
הבריטית ,כמו גם בניתוח תופעות משפטיות בעידן הפוסט-קולוניאלי .
ישי בלנק ,אוניברסיטת תל אביב
ישי בלנק מלמד וחוקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב ,בה הוא משמש גם כסגן דקאן .ישי הוא
בוגר הפקולטה למשפטים והחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב )שניהם בהצטיינות( ,ובעל תואר שני
ושלישי מבית הספר למשפטים באוניברסיטת הרווארד .תחומי התמחותו הם דיני שלטון מקומי ,ערים גלובאליות,
משפט מנהלי ,משפט ומרחב ,ותיאוריה של המשפט .מחקריו פורסמו בכתבי-עת מובילים בעולם ,והוא שימש
כמרצה אורח במוסדות מובילים כגון אוניברסיטת בראון וקורנל.
אורטל בן אהרון ,האוניברסיטה העברית
תלמידת תואר ראשון בפקולטה למשפטים.
ניצנה בן דוד ,אוניברסיטת תל אביב
תלמידת מחקר במכון כהן בפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת תל אביב .בוגרת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
חברתית באוניברסיטה העברית בירושלים ,בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן ,בעלת תואר
מוסמך למשפטים אוניברסיטת חיפה .בשנים  1998-2000הקימה וניהלה את מחלקת הנוער הראשונה בסנגוריה
הציבורית ,משנת  2000שופטת נוער.
ענת בן דור ,אוניברסיטת תל אביב
מנחה משנת  2004את הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב .היא בעלת תארים ראשון ושני מן
האוניברסיטה העברית בירושלים ובוגרת בית-הספר למנהיגות חינוכית ,בית ספר מנדל בירושלים .עבדה כעורכת-
דין במרכז לפלורליזם יהודי של התנועה ליהדות מתקדמת ) (1998-1992וניהלה את המחלקה המשפטית של
המרכז ) .(1998-1995בין השנים  2005 - 2001ניהלה את "המשפט בשירות הקהילה  -מרכז משאבים".
יעקב בן שמש ,הקריה האקדמית אונו
מרצה בכיר ,הפקולטה למשפטים ,הקריה האקדמית אונו .מלמד משפט ציבורי ופילוסופיה של המשפט .מלמד
מזה מספר שנים בקמפוס החרדי ,ומנהל פרוייקט מחקר בסוגיות דת ומדינה ,במסגרתו נכתב נייר עמדה על
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לימודי ליבה בחינוך החרדי בשיתוף סטודנטים מהקמפוס החרדי .בימים אלה נכתב נייר עמדה על הפרדה בין
המינים בשיתוף סטודנטיות מהקמפוס החרדי.
איל בנבנישתי ,אוניברסיטת תל אביב
LL. B. (1984), Hebrew University of Jerusalem, LL.M. (1988) and J.S.D. (1990), Yale Law School, is
Anny and Paul Yanowicz Professor of Human Rights, at Tel Aviv University Faculty of Law. Global
Law Faculty, New York University School of Law (since 2003). Previously Hersch Lauterpacht
Professor of International Law at the Hebrew University of Jerusalem, Faculty of Law; Director
of the Cegla Center for Interdisciplinary Research of the Law (2002–2005), Director of the
Minerva Center for Human Rights at the Hebrew University (2000–2002).
Visiting Professor of Law at Harvard Law School, Columbia Law School, University of Michigan
School of Law, University of Pennsylvania Law School, University of Toronto Law School,
University of Hamburg Institute of Law & Economics. A Humboldt Fellow at the Humboldt
University and the University of Munich and a Visiting Fellow at the Max Planck Institute for
International Law at Heidelberg.
אביעד בקשי ,אוניברסיטת בר אילן
ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת ומרצה למשפט חוקתי ומנהלי באוניברסיטת בר אילן ובקריה
האקדמית ,אונו .התמחה במחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה .את עבודת הדוקטורט שלו בפקולטה
למשפטים באוניברסיטת בר אילן כתב בנושא  :משמעותה החוקתית הראויה של ישראל כמדינת לאום יהודית.
תמר ברקאי ,המסלול האקדמי  -המכללה למינהל והמכללה האקדמית תל אביב-יפו
מלמדת בבית הספר לממשל וחברה במכללה האקדמית תל אביב יפו ובבית הספר למינהל עסקים במסלול
האקדמי  -המכללה למינהל .את עבודת הדוקטורט – The practice of corporate social responsibility:
 - case studies of Coca Cola in Israelסיימה באוניברסיטת תל אביב ,בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה.

אבישי ברוורמן ,כנסת ישראל
יו"ר ועדת הכלכלה בכנסת ה 19-וחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה משנת  .2006שימש כשר לענייני מיעוטים
בממשלת ישראל ה .32-פרופ' ברוורמן הוא מומחה בכלכלה ואת עבודת הדוקטורט שלו עשה באוניברסיטת
סטנפורד )קליפורניה( בהדרכתו של פרופ' ג'וזף שטיגליץ ,חתן פרס נובל לכלכלה לשנת  .2001טרם היבחרותו
לכנסת שימש פרופ' ברוורמן נשיא אוניברסיטת בן-גוריון בין השנים  1990-2006והוביל את האוניברסיטה להישגים
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אקדמיים וחברתיים בולטים .בשנת  2005זכה פרופ' ברוורמן בתואר "יקיר העיר באר שבע" .בשנת  2001זכה
פרופ' ברוורמן בתואר "אביר איכות השלטון" ובשנת  1999זכה בפרס בפרס בן-גוריון.
גד ברזילי ,אוניברסיטת חיפה
פרופסור מן המניין למשפטים ,מדע המדינה ולימודים בינלאומיים ,דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת
חיפה ומלמד גם באוניברסיטת וושינגטון ,ארה"ב .כתב ספרים ומאמרים רבים על נושאי משפט ,חברה ופוליטיקה,
לרבות ספר מרכזי על קהילות ,משפט וחברהCommunities and Law (University of Michigan Press, ,
).2003, 2005
אנדה ברק ביאנקו ,אוניברסיטת חיפה
תלמידה לדוקטורט באוניברסיטת חיפה .עבודת הדוקטורט תתמקד בפרנסה ומחייה ) (livelihoodשל קהילות
הפליטים האפריקאים בישראל ,ומהווה הרחבה של עבודת התיזה העוסקת ביזמות של פליטים אפריקאים בתל-
אביב .נושאים אלה משלבים את שני תחומי הדעת בהם היא עוסקת – הגירה וכלכלה :הגירה בפן האקדמי ,ואילו
כלכלה בפן המעשי  -כמנהלת כספים ותקציבים של ארגונים במגזר השלישי.
שרי בשי ,מנכ"ל עמותת גישה
מיסדת שותפה ומנכ"ל גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע )ע"ר( BA .מאוניברסיטת ייל ו JD-מבית הספר
למשפטים של אוניברסיטת ייל שם גם הייתה עמיתה מטעם התכנית לזכויות האדם ע"ש רוברט ברנסטיין.
התמחתה בבית המשפט העליון .בטרם למדה משפטים ,שימשה ככתבת בסוכנות הידיעות "אסושיאטד פרס "
) (APבירושלים וחקרה את הזהות האתנית של עולים יוצאי אתיופיה במסגרת מלגה מטעם קרן פולברייט .היא
זכתה להכרה כעמיתה ליזמות חברתית מטעם קרן "אקוינג גרין" האמריקנית ,שתמכה בעבודתה בעמותת
"גישה" למשך שנתיים.
חסן ג'בארין ,עדאלה  -המרכז המשפטי לזכויות המיעוט בישראל
מייסד ומנכ"ל עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל .מאז הקמת עדאלה בשנת  1996ייצג
ג'בארין את הארגון בעשרות רבות של התדיינויות עקרוניות בפני בג"ץ .קודם לכן ,עבד כעורך-דין באגודה לזכויות
האזרח בישראל .מלמד בפקולטות למשפטים של אוניברסיטת תל אביב ושל האוניברסיטה העברית .פרסם
מאמרים בכתבי עת משפטיים אקדמיים בנושאי אזרחות ,המעמד המשפטי של המיעוט הערבי ובנושאים
חוקתיים LL.B .מאוניברסיטת תל אביב ) (1991ו LL.Mמהאוניברסיטה האמריקנית בוושינגטון ) (1996במסגרת
תוכנית המלגאים של הקרן החדשה לישראל .בשנת  2012הוענק לו פרס גולדברג לקידום השלום במזרח התיכון
מטעם המכון לחינוך בינלאומי בניו יורק.
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יוסף ג'בארין ,אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית תל-חי
משפטן ,המייסד והמנהל הכללי של מרכז דיראסאת – מרכז ערבי למשפט ומדיניות .מלמד בפקולטה למשפטים
באוניברסיטת חיפה ובמכללה האקדמית תל-חי ,שם הוא ראש המוקד לחינוך חברתי .מחקריו עוסקים בזכויות
אדם ,בזכויות קבוצות מיעוט ,במשפט וחינוך ובמשפט ושינוי חברתי .בנוסף לפרסום מאמרים בכתבי עת
אקדמיים שונים ,הוא העורך השותף של הספר החדש השלטון המקומי בחברה הפלסטינית בישראל :היבטים
פוליטיים ,ניהוליים ומשפטיים.
רות גביזון ,האוניברסיטה העברית
פרופסור אמריטה בקתדרה ע"ש חייים ה' כהן לזכויות האדם בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית
ומכהנת כנשיאת מציל"ה  -מרכז למחשבה ציונית ,יהודית ליברלית והומניסטית .גביזון היא ממייסדי האגודה
לזכויות האזרח בישראל ,וכיהנה כיו"ר וכנשיאת האגודה .היא שימשה כיועצת בכירה לוועדת החוקה של הכנסת
בראשות חה"כ מיכאל איתן בכנסת ה‐ ,16וכחברה בוועדת וינוגרד לחקר מלחמת לבנון השניה .גביזון זכתה
בפרס אמ"ת במשפט ,בפרס אביחי )יחד עם הרב יעקב מדן( בעבור חיבור אמנה להסדרת ענייני דת ומדינה,
בפרס חשין למחקר משפטי ,ובשנת תשע"א קיבלה את פרס ישראל בחקר המשפט.
דניאל גוטווין ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' גוטויין מלמד בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה .מחקריו עוסקים בהיבטים כלכליים-חברתיים של
תהליך המודרניזציה של החברה היהודית ,ובתהליך כינונו של משטר ההפרטה הישראלי ,מאפייניו וייחודו.
יפעת גוטמן ,האוניברסיטה העברית
פוסט-דוקטורנטית במכון טרומן באוניברסיטה העברית .יש לה דוקטורט בסוציולוגיה מהNew School for -
 Social Researchבניו יורק ומחקרה עוסק בתרבות פוליטית ,זיכרון קולקטיבי ,ופתרון סכסוכים בהקשר על-
לאומי .בדוקטורט חקרה את השימוש בהיסטוריה ובזיכרון בסכסוך הישראלי-פלסטיני ,ועתה היא חוקרת נושא זה
במקרים של פוסט-קונפליקט במרכז אירופה בזווית השוואתית .בנוסף לפירסום מאמרים בכתבי עת אקדמיים
שונים ,היא ערכה את הקובץMemory and the Future: Transnational politics, ethics and society :
).(Palgrave Macmillan, 2010
רותם גלעדי ,האוניברסיטה העברית
מחקריו של ד"ר גלעדי ) ,(SJD University of Michiganעוסקים במשפט הומניטרי בינלאומי ,בהיסטוריה של
המשפט הבינ"ל ,בבתי משפט ובמוסדות בינ"ל ,ובדיפלומטיה ישראלית מוקדמת .מלמד משפט הומניטרי
והיסטוריה של משפט בינ"ל באוניברסיטה העברית בירושלים .היה יועץ משפטי ומדיני בכיר לוועד הבינלאומי של
הצלב האדום בתל-אביב ועסק בתהליך השלום.
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איל גרוס ,אוניברסיטת תל אביב
חבר סגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב .פרופ' גרוס שימש גם כחוקר וכמרצה אורח
באוניברסיאות רבות בעולם והוא מכהן כחבר בוועד המנהל של האגודה לזכויות האזרח בישראל .המחקר של
פרופ' גרוס עוסק ,בין היתר ,במשפט הבינלאומי ,במשפט חוקתי ,בזכויות האדם והאזרח ,ובגישות ביקורתיות
למשפט והוא פרסם בהרחבה בנושאים אלה ואחרים LL.B .מאוניברסיטת תל אביב ) S.J.D ;(1990מבית הספר
למשפטים באוניברסיטת הרווארד ) ;(1996ודיפלומה בזכויות אדם מהאקדמיה למשפט אירופאי מהמכון
האוניברסיטאי האירופאי שבפירנצה ).(1998
לב גרינברג ,אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' מן המניין ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן-גוריון .בעל דוקטורט בסוציולוגיה
מאוניברסיטת תל-אביב ,וכן תואר ראשון ושני במדע המדינה ובסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית.
יוסי דהאן ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
פרופסור חבר ,מנהל אקדמי של חטיבת זכויות האדם במרכז האקדמי למשפט ועסקים .מלמד פילוסופיה
באוניברסיטה הפתוחה ,יושב ראש מרכז אדוה וממייסדי ועורכי אתר "העוקץ" .ספרו "תיאוריות של צדק חברתי"
יצא לאור במהדורה חדשה נרחבת בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה .תחומי מחקר וכתיבה בהווה  -תיאוריות של
צדק חברתי ,שוויון הזדמנויות ,הפרטה ומטרות החינוך ,צדק גלובלי וזכויות עובדים
יואב דותן ,האוניברסיטה העברית
מכהן כפרופ' מן המניין בפקולטה למשפטים באונ' העברית וכראש הקתדרה למשפט ציבורי ע"ש גודמן .הוא חתן
פרס שניאור זלמן חשין לשנת  2012וכיהן בעבר כדיקן הפקולטה למשפטים .הוא כיהן בעבר בין היתר כפרופ'
אורח באונ' קולומביה ,ג'ורג'טאון ומיאמי .מחקריו של פרופ' דותן עוסקים במשפט ציבורי ,בחקר התנהגות
שיפוטית ובשאלות של ההשלכות החברתיות של מערכת המשפט .ספרו Lawyering for the Rule of Law:
 Government Lawyers and the Rise of Judicial Power in Israelעומד לצאת בקרוב בהוצאת אונ'
קיימברידג'.
ישראל )איסי( דורון ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר למשפטים ,ראש החוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה ,ויו"ר עמותת המשפט בשירות הזיקנה.
איתן דיאמונד ,הועד הבינלאומי של הצלב האדום
עורך דין המתמחה במשפט הומניטארי בינלאומי ובדיני זכויות האדם .משנת  2007הוא משמש כיועץ המשפטי
למשלחת הוועד הבינלאומי של הצלב האדום בישראל ובשטחים הכבושים LLM .מהLondon School of -
 (2005) Economicsו LLB-מהאוניברסיטה העברית בירושלים ).(2000
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ורדית דמרי-מדר ,האוניברסיטה העברית
למדה תואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים במשפטים ובמדעי המדינה אותו סיימה בשנת  .2002ב-
 2007סיימה תואר שני במשפטים בהצטיינות וכיום היא תלמידה לתואר שלישי באוניברסיטה העברית
בירושלים .מאז שנת 2005משמשת ורדית כמנחה קלינית במרכז לחינוך משפטי קליני של הפקולטה למשפטים
באוניברסיטה העברית .במהלך השנים היא לימדה והנחתה בקליניקה למשפט חברה ופריפריה והקליניקה לייעוץ
משפטי באזורי עימות – שדרות ,ומאז שנת  2009היא מנחה ומלמדת בקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה.
במקביל לעבודתה בקליניקה עובדת ורדית בעמותת ידיד – מרכזי זכויות בקהילה )ע"ר( ,כאשר מ 2008 -היא
מנהלת המחלקה המשפטית של העמותה .בשנת  2009זכתה ורדית בפרס נשות הדסה על שם ברניס טננבאום
לקידום זכויות נשים בישראל.
עומר דקל ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
בוגר האוניברסיטה העברית במסלול הישיר לדוקטורט ,ומכהן כמרצה בכיר במרכז האקדמי למשפט ולעסקים
ברמת-גן .עיקר מחקרו הינו בתחום דיני המכרזים והרכש הממשלתי .בתחום זה פירסם ד"ר דקל כמה ספרים ,וכן
מאמרים שהתפרסמו בארץ ובחו"ל .בשלב זה מתמקד מחקרו של ד"ר דקל ביישום גישה אקספרימנטלית ,וכן
תאוריות מתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית על תהליכי קבלת החלטות של ועדות מכרזים.
אושרת הוכמן ,המרכז האקדמי רופין
מרצה בביה"ס ללימודי חברה וקהילה וחוקרת במכון להגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופין .אושרת
מתעניינת בנושאים הקשורים להשתלבות מהגרים ובהשלכות של תהליך זה על יחסים בין הקבוצות המעורבות
בו ,ובנושא של ריבוד חברתי .אושרת פרסמה מספר מאמרים בנושאים אלו בכתבי עת בין לאומיים שונים.
יפעת הולצמן-גזית ,המסלול האקדמי  -המכללה למנהל
פרופסור חבר בבית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס המסלול האקדמי המכללה למנהל .מחקריה עוסקים
בסיקור תקשורתי של בית המשפט העליון ,מצב המחקר האמפירי באקדמיה הישראלית ,הבניית מקצוע שמאות
המקרקעין והיסטוריה של דין הפקעות במשפט הישראלי.
אביעד הכהן ,מכללת שערי משפט
דיקן מכללת שערי משפט; מרצה בכיר למשפט חוקתי ומשפט עברי במכללה ובפקולטה למשפטים
באוניברסיטה העברית; עמית מחקר ,מכון ון ליר בירושלים; מייסד "מוזאיקה" – המכון לחקר דת ,חברה ומדינה;
חבר הוועדה למונחי משפט באקדמיה ללשון העברית .תחומי התמחותו :משפט חוקתי ,משפט עברי ,דיני
תקשורת ,דת ומדינה .כתב וערך ספרים ועשרות רבות של מאמרים בתחומי המשפט ומדעי היהדות .בין השאר,
ייצג את ארגוני הנשים בעתירה לביטול הסדר הטיעון עם משה קצב; את העותרים נגד איסור נשיאת הספד ע"י
נשים בבתי העלמין; את העותרים נגד ההפליה העדתית בעמנואל; את העותרים נגד הפרדת מגדרית של
מדרכות במאה שערים; ואת העותרת נגד אי פרסום מודעות נשים על גבי אוטובוסים בירושלים.
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דפנה הקר ,אוניברסיטת תל אביב
מרצה בכירה בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן ותוכנית ללימודי נשים ומגדר בשיתוף  ,NCJWשל אוניברסיטת
תל-אביב .היא בעלת תואר ראשון ושני במשפטים ודוקטורט בסוציולוגיה .מחקריה עוסקים במפגשים שבין
משפחה ,מגדר ומשפט ,והיא פרסמה ספרים ומאמרים העוסקים ,בין היתר ,ברווקות ,במשמורת ילדים בגירושים,
בזוגיות בין-דתית ,בצוואות ובירושות.
עדי הרקוביץ-אמיר ,אוניברסיטת חיפה
דוקטורנטית )שלב ב'( בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת חיפה .העבודה נכתבת תחת הנחייתה של
פרופ' רבקה רייכמן וכותרתה" :בין הומניטריות ללאומיות? דעת קהל ומדיניות ציבורית כלפי מבקשי מקלט
ופליטים בישראל ובדנמרק" .תואר ב.א .במסלול דו-חוגי ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,תקשורת ועיתונאות,
האוניברסיטה העברית בירושלים ) ,(1999סיום לימודים בהצטיינות; תואר מ.א .בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
התמחות בלימודי הארגון ,האוניברסיטה העברית בירושלים ).(2001
מורן הררי ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
ראש תחום צדק במיסוי במכון לאחריות תאגידית ומנהלת  Tax Justice Network Israelבמרכז האקדמי
למשפט ולעסקים .הררי גם חוקרת בארגון הבינלאומי  Tax Justice Networkהפועל למיגור סודיות פיננסית
והתחמקות ממס .לפני כן ,עבדה הררי בחברות ייעוץ בתחומי אחריות תאגידית והשקעות אחראיות באנגליה
ובישראל .הררי בעלת תואר ראשון במשפטים מהאוני' העברית ותואר שני במשפטים )בהצטיינות( מאוני' UCL
בלונדון.
הדי ויטרבו ,אוניברסיטת לונדון
עמית מחקר ב ,SOAS-אוניברסיטת לונדון .השלים דוקטורט במשפטים בלונדון סקול אוף אקונומיקס .מוסמך
הפקולטה למשפטים ובוגר התכנית הבין-תחומית לתלמידים מצטיינים באוניברסיטת תל-אביב.
ריבי וייל ,המרכז הבינתחומי
מרצה בכירה )עם בכירות( בבית הספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי ,הרצליה .בעלת תואר שני ותואר
דוקטור מאוניברסיטת ייל .בעלת תואר ראשון במשפטים ובחשבונאות .התמחתה אצל נשיא בית המשפט העליון,
אהרן ברק .תחומי המחקר שלה הינם משפט ציבורי ,כולל משפט חוקתי ומשפט מנהלי .מאמריה התפרסמו
בכתבי עת מובילים בארה"ב ,באנגליה ובישראל ,ובכלל זה בCambridge Law Journal, Public Law, -
American Journal of Comparative Law, American Journal of Legal History, Berkeley Journal of
Int'l Law
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דנה וייס ,אוניברסיטת תל אביב
עורכת-דין ,תלמידה לתואר שלישי ) (Ph.Dבמרכז מיתר ללימודי משפט מתקדמים ,הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת תל-אביב .שותפה במשרד ליבאי ,מן ושות' עורכי-דין ,מהמשרדים המובילים בישראל בתחום
המשפט הפלילי .מחקרה האקדמי של גב' וייס עוסק באחריות תאגידים לזכויות אדם באזורי סכסוך ,ומתמקד
בסכסוך הישראלי-פלסטיני כמקרה מבחן .בעלת תואר מוסמך במשפטים ) ,2009בהצטיינות יתרה(
מאוניברסיטת תל-אביב במסלול המחקרי "משפט ,חברה ופוליטיקה" ,ותואר ראשון במשפטים ),2003
בהצטיינות( מאוניברסיטת תל-אביב.
יואב וינברג ,עיריית לוד
בוגר תואר ראשון באדריכלות מהאקדמיה לאמנות בצלאל ותואר שני מאוניברסיטת  McGillבמונטריאול ,קנדה.
עובד כאדריכל העיר ומנהל מחלקת תכנון בעיריית לוד ובעבר עבד בעירית תל-אביב  -יפו באגף תכנון עיר,
במינהלת הרכבת הקלה וביחידה לתכנון אסטרטגי ,שם עסק בין השאר בריכוז הכנת תכנית המתאר הכלל
עירונית ובפיתוח נוהלי ותהליכי שיתוף ציבור בתכנון .יואב היה חבר ופעיל בעמותת "במקום"  -מתכננים למען
זכויות תכנון במשך למעלה מעשור וכיהן כיושב ראש העמותה בשנים  2004עד .2007
נעם וינר ,מטה האו"ם
ד"ר וינר עובד במחלקה המשפטית של ארגון האומות המאוחדות ,במטה הארגון בניו יורק .לפני שהחל לעבוד
באו"ם ,הועסק ד"ר וינר בפירמה בניו-יורק ,בבית המשפט הבינלאומי בהאג ,ובמשרד עו"ד המתמחה בזכויות
אדם בתל-אביב .ד"ר וינר סיים את לימודי הדוקטוראט באוניברסיטת מישיגן באן ארבור והוא חוקר תיאוריות של
משפט פלילי ומשפט בינלאומי הומניטארי.
קרן וינשל-מרגל ,מחלקת המחקר של הרשות השופטת
מונתה בדצמבר  2010למנהלת הראשונה והמקימה של מחלקת המחקר של הרשות השופטת .קודם לכן
שימשה קרן כעמיתת מחקר אורחת בבית הספר למשפטים באוניברסיטת הרווארד ,ובין השנים  2004ל2007-
עבדה בייעוץ המשפטי לועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת .קרן סיימה תואר ראשון  LL.Bבמשפטים
)בהצטיינות( ו B.A-במדעי המדינה )בהצטיינות( ,שניהם מאוניברסיטת תל אביב ) ,(2003ותואר מוסמך במדעי
המדינה )ראשונה במחזור (2007 ,מהאוניברסיטה העברית .את עבודת הדוקטורט כתבה קרן בנושא קבלת
החלטות בבתי משפט עליונים בישראל ,ארה"ב וקנדה )האוניברסיטה העברית .(2012 ,קרן זכתה במספר פרסים
ומלגות על מחקריה ,ביניהם פרס הרקטור לסטודנטים מצטיינים במדעי החברה )חמש פעמים :בשנים ,2002
 2008 ,2007 ,2005ו (2009-ופרס למאמר מצטיין של כנס תלמידי המחקר במדעי החברה ) .(2008קרן פרסמה
מאמרים
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 Studies ‐ JELSו  .PNAS- Proceedings of the National Academy of Sciencesתחומי העניין המחקריים
של קרן הינם משפט וחברה ,משפט ציבורי ומחקר משפטי אמפירי .בשנת הלימודים תשע"ה קרן צפויה להצטרף
לסגל הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית.
אודי זומר ,אוניברסיטת תל אביב
מרצה בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב .זומר חוקר מוסדות פוליטיים בפרספקטיבה השוואתית.
המומחיות שלו היא במשפט ציבורי ,בפוליטיקה של בתי המשפט ובהתפתחות של מערכות חוקתיות וחוקיות.
כמו כן ,מתמחה זומר במתודולוגיה פוליטית ,בדגש על מחקר כמותני .ספרו של זומר על קביעת סדר יום בבית
המשפט העליון האמריקאי ייצא לאור ב  2014בהוצאת  Palgrave‐MacMillanוספרו השני על זכויות של
מיעוטים מיניים בהיבט השוואתי נכתב תחת חוזה עם  .The University of Michigan Pressזומר פרסם ב Law
 and Society Review, Comparative Political Studies, Journal of Empirical Legal StudiesוPolitical -
 Studiesמחקרים אודות בית המשפט העליון האמריקאי ,בית המשפט העליון הישראלי ,הקונגרס האמריקאי,
והתפתחות והשתנות חוקים בהיבט השוואתי .כמו כן ,זכה זומר במספר קרנות מחקר ,כולל קרן פולברייט ,קרן
המחקר הלאומית של ארצות הברית ,וקרנות מחקר מטעם האיחוד האירופי .הוא מציג את מחקריו בכנסים
בינלאומיים באופן קבוע ,ובהם הכנס של האיגוד האמריקאי למדע המדינה ,והכנס השנתי של האיגוד האירופי
למדע המדינה .זומר מתראיין כמומחה בתוכניות בערוץ  ,10ערוץ  ,2ערוץ הכנסת ,אולפן  ynetובתחנות רדיו
וטלוויזיה בישראל ובחו”ל .מאמרי דעות פרי עטו התפרסמו בעיתונים בישראל ובחו”ל ,וספרו “קרובים רחוקים” על
הורים ישראלים באמריקה זכה לסיקור נרחב בתקשורת.
איאד זחאלקה ,בית הדין השרעי בירושלים
מכהן כקאדי בית הדין השרעי בירושלים .בעבר כיהן כמנהל בתי הדין השרעיים בישראל .הוא בוגר תואר ראשון
במשפטים באוניברסיטת תל אביב ותואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית )בהצטיינות יתירה(.
לאחרונה ,הגיש את עבודת המחקר לתואר דוקטור באוניברסיטה העברית בנושא "הלכות המיעוטים המוסלמים".
ספריו " -אלמורשד פי אלקדאא' אלשרעי" )המדריך במשפט השרעי( ו"בתי הדין בתי הדין השרעיים בין השיפוט
לזהות"  -הוצאו לאור על ידי לשכת עורכי הדין בישראל .בנוסף ,חיבר שורה של מאמרים על אסלאם בעידן
המודרני ועל הדין השרעי הנוהג בישראל בשפות עברית ,ערבית ואנגלית.
נטע זיו ,אוניברסיטת תל-אביב
מרצה ומנהלת התוכניות הקליניות בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.

היא בוגרת הפקולטה

למשפטים באוניברסיטה העברית ,ובעלת תואר  LLMמ American University -בארה"ב ובעלת תואר דוקטור
מאוניברסיטת סטנפורד ,קליפורניה .פרופ' זיו עבדה כעשר שנים כעורכת דין באגודה לזכויות האזרח בישראל
וייצגה בתיקים רבים בענייני זכויות אדם ואזרח ,ביניהם בג"ץ אליס מילר נ' שר הביטחון ובג"ץ קעדאן נ' מנהל
מקרקעי ישראל .כמו כן היתה בין המקימות של ארגון "בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות
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בישראל" ושימשה כיו"ר הארגון בין השנים  .1993-1996פרופ' זיו מלמדת קורסים בנושאי אתיקה מקצועית
ואחריות מקצועית של עורכי דין ,זכויות אדם ,משפט ועוני ולימודי ביקורת מוגבלות .היא מתמחה בשנים
האחרונות בנושא דיור בהישג יד ומנהלת אקדמית של הקליניקה לדיור ,קהילה ומשפט.
לימור זר גוטמן ,המסלול האקדמי  -המכללה למינהל
מרצה בכירה בבית הספר למשפטים ,המסלול האקדמי  -המכללה למינהל .הקימה ועומדת בראש המרכז
לאתיקה ואחריות מקצועית של עורכי דין ע"ש דיויד וינר ז"ל .תחומי המחקר שלה הם הפרופסיה של עורכי הדין,
אתיקה והאחריות המקצועית של עורכי דין ושופטים ,קודים אתיים והטמעתם .משמשת גם כעורכת בטאון
האתיקה של לשכת עורכי הדין – "אתיקה מקצועית" .כתבה שורה של הצעות חוק עבור לשכת עורכי הדין .בעלת
תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב ,תואר שני במשפטים מאוניברסיטת  ,UCLAארה"ב ותואר שלישי
במשפטים מאוניברסיטת סטנפורד ,ארה"ב.
באדי חסייסי ,האוניברסיטה העברית
ד"ר חסייסי מכהן כראש המכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית .תחומי ההתמחות שלו הם שיטור חבורות
שסועות ,יחסי מיעוטים עם המשטרה ,משפט וחברה ,וטרור וביטחון פנים.
טלי חתוקה ,אוניברסיטת תל אביב
ד"ר חתוקה היא מרצה בכירה וראש המעבדה לעיצוב עירוני בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באונ' ת"א.
המעבדה מעורבת בפרויקטים להרחבת מאגרי הידע הקיימים בתחום התכנון ,ובמיוחד ההתחדשות העירונית,
קונפליקטים והמאבק על ובמרחב הציבורי .בין ספריה :רגעי תיקון )רסלינג ;(2008 ,שכונה מדינה  -במשותף עם
חברי המעבדה לעיצוב עירוני )רסלינג.(2012 ,
מיכל טמיר ,מכללת שערי משפט
מרצה בכירה במכללת שערי משפט .בעלת תואר דוקטור במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ופוסט
דוקטורט מאוניברסיטת ניו יורק .בשנת הלימודים  2013-2012שימשה כעמיתת מחקר בתוכנית תקווה למשפט
וציוויליזציה יהודית באוניברסיטת ניו יורק .תחומי התמחותה הם משפט ציבורי )חוקתי ומינהלי( וסדר-דין פלילי
בדגש על זכויות האדם ועל הממשקים שבין הציבורי והפרטי .פירסמה את הספרים אכיפה סלקטיבית ומבט
ביקורתי על ביקורת המדינה ומאמרים רבים בארץ ובחו"ל.
צבי טריגר ,המסלול האקדמי  -המכללה למינהל
מתמחה ומרצה בתחומים :דיני משפחה ,דיני חוזים ,פמיניזם ומשפט ותרבות .בוגר הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת ת"א ,ובעל תואר שני ודוקטורט מביה"ס למשפטים של אוניברסיטת ניו-יורק .פרסם מאמרים רבים
בכתבי עת בארץ ובחו"ל .זוכה פרס צלטנר לחוקר צעיר לשנת  .2012ספרו פשעים נגד הפטריארכיה :ניאוף,
הפלות והומוסקסואליות במשפט ובתרבות עתיד להופיע בסדרת האוניברסיטה המשודרת.
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עמוס ישראל-פליסהואור ,חוקר עצמאי
בעל תואר שני בפסיכולוגיה חברתית ) (2007ודוקטורט במשפטים מאוניברסיטת תל אביב ) .(2012הדוקטורט של
עמוס עסק ביחס ההלכה למשפט הבינלאומי .בנוסף כתב עמוס על יחסי גומלין בין מערכות משפט מרובות ,על
הלכה ומרחב ,על פסיקת ההלכה כהתרחשות קוגניטיבית ועל יחסי גומלין מעצימים בין משפט בינלאומי ודתות
בכלל.
אבינועם כהן ,אוניברסיטת תל אביב
אבינעם כהן הוא תלמיד לתואר שלישי בפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב .עבודת המחקר שלו בוחנת
השתתפות מהגרים באסדרה )רגולציה( של הגירה .הוא מלמד דיני הגירה ,מדיניות הגירה השוואתית ומשפט
זכויות אדם בינלאומי באוניברסיטת תל אביב ,באוניברסיטה העברית ובמכללה למנהל .המחקר שלו עוסק
בתיאוריה פוליטית ודמוקרטית ,הכלכלה הפוליטית של אסדרת הגירה ,והסוציולוגיה של המשפט.

מרגית כהן ,האוניברסיטה העברית
מרצה בכירה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית במינוי משותף עם בית ספר פדרמן למדיניות ציבורית
וממשל .תחומי המחקר הנוכחיים שלה מתמקדים בביקורת שיפוטית ,חקר הרשות המבצעת ,תאוריות חוקתיות
ומחקר השוואתי .אחד ממחקריה ,העוסק במידתיות ,התפרסם השנה בספר המאמרים Israeli Constitutional
 ,Law in the Makingבעריכת גדעון ספיר ,דפנה ברק-ארז ואהרון ברק ובהוצאת הארט.
ניר כהן ,אוניברסיטת בר אילן
מרצה במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן .תחומי המחקר שלו הן הגירה בינלאומית ופנימית,
לימודי אזרחות ופוליטיקה אתנית בישראל .עבודותיו התפרסמו בכתבי עת בינלאומיים שונים בתחומי הגיאוגרפיה
וההגירה.
עמיחי כהן ,הקריה האקדמית אונו
דיקן הפקולטה למשפטים ,הקריה האקדמית אונו .בעל תואר שלישי ) (SJDמבית הספר למשפטים
באוניברסיטת ייל .בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.
מירית כהן-אייל ,אוניברסיטת פיטסבורג
חברת סגל פנים בבית הספר למשפטים ,אוני' פיטסבורג ,ארה"ב .כהן-אייל מחזיקה בתואר דוקטורט מאוני'
קליפורניה ,ארה"ב ,ובתארים ראשון ושני )הצטיינות יתרה( במשפטים ושני במדעי הרוח מאוני' תל אביב ,ישראל.
לפני הצטרפותה לפיטסבורג שימשה כהן-אייל מתמחה לכב' השופט מארק הולמס בבית המשפט למיסוי
בוושינגטון ,די סי ,ארה"ב .ד"ר כהן-אייל חוקרת את נקודת החיבור בין דיני המס ,יזמות ועסקים קטנים ,בעיקר
בהקשר ההיסטורי/פוליטי/ציבורי.
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משה כהן אליה ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
פרופסור חבר ודיקן הפקולטה למשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים .תואר ראשון ) (1993דוקטורט
) (1999מהאוניברסיטה העברית; פוסט-דוקטורט בתכנית זכויות האדם בהרווארד ) ;(2002-3ועמית פקולטתי
במרכז לאתיקה ע"ש ספרא באוניברסיטת הרווארד ) .(2009-10הוא שימש כעורך המייסד של כתב העת Law
 and Ethics of Human Rightsבין השנים  ,2007-13ותחומי המחקר שלו הם משפט חוקתי גלובלי ,מידתיות,
איסור הפליה ,חופש ביטוי ,חופש הדת ורב תרבותיות.
אסנת כהן ליפשיץ ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
עומדת בראש הקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן .בעלת תואר ראשון ושני
במדע הדתות ותולדות האמנות ותואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית .תלמידת מחקר לתואר שני
בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב .מחקרה עוסק במעמדם של ילדים לא מתועדים במשפט הישראלי
אייל כתבן ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
מתמחה בהיסטוריה של המשפט הישראלי ובהיסטוריה של הרפואה בארץ-ישראל; בביואתיקה ,רפואה ומשפט;
באתיקה מקצועית ובפרופסיה המשפטית .המחקרים שעורך ד"ר כתבן הינם בין-תחומיים ,ומשלבים בין תחומי
המשפט )והפרופסיה המשפטית( ,הרפואה ,ההיסטוריה ונשים/מגדר .כתב שתי עבודות לתואר דוקטור ,האחת
בתחום הביואתיקה והשניה בתחום ההיסטוריה של הרפואה .
דוד לביא ,אוניברסיטת פריס 8
דוקטורנט במחלקה ללימודים עבריים ויהודיים באוניברסיטת פאריס  ,8צרפת.
נעמי לבנקורן ,אוניברסיטת תל אביב
דוקטורנטית בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב .חוקרת ומרצה בתחומים הקשורים לזכויות אדם,
הגירה ,מגדר זנות וסחר בנשים .ריכזה את תחום המאבק בסחר בבני אדם במוקד סיוע לעובדים זרים בין השנים
.2008-2000
שגית לוינר ,אוניברסיטת באפלו והקריה האקדמית אונו
חברת סגל פנים בבית הספר למשפטים ,אוני' באפלו ,ארה"ב ,ובפקולטות למשפטים ולמנהל עסקים ,הקריה
האקדמית אונו ,ישראל .היא מחזיקה בתארים דוקטורט ומוסמך במשפטים מאוני' מישיגן בארה"ב )מדיניות מס(
ובתואר בוגר במשפטים מאוני' חיפה )בהצטיינות ,מדורגת  5בשנתה; התמקדות במנהל ציבורי( .עם סיום
לימודיה עבדה לוינר ברשות המסים האמריקאית ,מחלקה משפטית/מחלקת מחקר ראשית ,וושינגטון די סי .היא
התמחתה במחלקה הפיסקלית של פרקליטות המדינה בירושלים ,ישראל.
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עידו לוריא UNHCR ,ועמותת רופאים לזכויות אדם
בעל תואר רופא מאוניברסיטת תל-אביב ,ופסיכיאטר החל משנת  .2005ד"ר לוריא הוא פסיכותרפיסט ובימים
אלה משלים תואר שני בבריאות הציבור באותה האוניברסיטה .עד לאחרונה ,ד"ר לוריא שמש כסגן מנהל
מרפאות החוץ בבית חולים אברבנאל .בנוסף ,ד"ר לוריא מתנדב כמנהל הרפואי של המרפאה הפתוחה/עמותת
רופאים לזכויות אדם .תחומי המחקר העיקריים שלו הם בריאות וחולי נפשי ,זכויות אדם ,סטיגמה ואי-שיוויון
סוציו-אקונומי.
חני לרנר ,אוניברסיטת תל אביב
מרצה בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב .תחומי המחקר שלה עוסקים בכתיבת חוקות ,דמוקרטיה ,דת
ומדינה וכן צדק גלובלי וזכויות עובדים בעולם.
מנחם מאוטנר ,אוניברסיטת תל אביב
פרופסור מן המניין ומופקד הקתדרה למשפט אזרחי השוואתי ולתורת המשפט ע"ש דניאל רובינשטיין בפקולטה
למשפטים של אוניברסיטת תל אביב .הוא מחברם של חמישה ספרים ,עורכם של שישה ספרים ,ומחברם של
למעלה מ 80-מאמרים שראו אור בישראל ,בבריטניה ובארצות הברית .ספרו האחרון הוא Law and the Culture
).of Israel (Oxford University Press, 2011
ברק מדינה ,האוניברסיטה העברית
חבר סגל )ולשעבר דיקן( בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים .הוא עוסק בהוראה ובמחקר
בשני תחומי משפט עיקריים :משפט חוקתי וניתוח כלכלי של המשפט .הוא בעל תארים במשפטים ובכלכלה
מאוניברסיטת תל-אביב ,אוניברסיטת הרווארד והאוניברסיטה העברית בירושלים .בין היתר ,הוא המחבר )יחד עם
פרופ' אמנון רובינשטיין( של בספר המשפט החוקתי של מדינת ישראל.
הילי מודריק אבן חן ,מכללת שערי משפט
מרצה בכירה ,מכללת שערי משפט .כן משמשת מרצה מן החוץ באוניברסיטת בר אילן .עוסקת במחקר והוראה
בתחומים משפט הומניטרי בין לאומי ,משפט זכויות האדם הבין לאומי ומשפט בין לאומי פלילי .בין פרסומיה
האחרונים הספר טרור ומשפט בין לאומי הומניטרי :ההבחנה בין לוחמים ואזרחים בשדה הקרב המודרני
) ,(2010ומאמרים העוסקים בנשים וילדים כקורבנות של סכסוכים מזוינים.
גיא מונדלק ,אוניברסיטת תל אביב
מרצה בפקולטה למשפטים ובחוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל-אביב .תחומי המחקר וההוראה שלו הם דיני
עבודה ,יחסי עבודה ,משפט חברתי והגירה.
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אפי מיכאלי ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
עומד בראש תחום הפרטה ורגולציה במכון לאחריות תאגידית במרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
ממובילי העתירה נגד הפרטת בתי הסוהר בישראל ,מתמחה בייצוג בעתירות ציבוריות והיה שותף לזכיית המרכז
האקדמי למשפט ולעסקים בפרס גורני לארגוני זכויות אדם לשנת  2010המוענק על-ידי העמותה למשפט ציבורי
בישראל .הוא חוקר ומרצה בתחום דיני הפרטה ובעל נסיון בייצוג והופעה בבתי משפט ,בעבודה שוטפת מול
מוסדות שלטון ,כתיבת חוות דעת ,ניסוח הצעות חוק ,הופעה בפני ועדות מקצועיות ובפני ועדות הכנסת .עו"ד
מיכאלי הוא שותף במשרד עורכי-דין המתמחה בתחומי המשפט הציבורי )מנהלי וחוקתי( והמשפט המסחרי
והוא מייצג ומייעץ לחברות ,פרטים ,עמותות וגופים ללא-כוונת רווח בתחומי התמחותו .בעל תואר בוגר
במשפטים וכלכלה מאוניברסיטת חיפה ,בעל תואר מוסמך במשפטים מהאוניברסיטה העברית ותלמיד מחקר
בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.
יואב מחוזאי ,אוניברסיטת חיפה
בוגר בית הספר החדש למחקר חברתי בניו-יורק .עבודת הדוקטורט שלו עסקה בניתוח פוליטי-משפטי של
תחיקת החירום בישראל )וכוללת סקירה היסטורית של התפתחות מנגנוני החירום( .במהלך שהותו באוניברסיטת
הרווארד כעמית מחקר בתר-דוקטורט ,חקר רגולציה כלכלית באמצעות כוחות חירום .באוקטובר  2012ד"ר
מחוזאי הצטרף כחבר סגל לחטיבה של משפט וחברה בבית הספר החדש לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה.
בימים אלו הוא משלים ספר Between the Rule of Law and States of Emergency: The Fluid
) Jurisprudence of the Israeli Regimeבתהליך בדיקה ב  .(SUNY Pressכמו כן ,הוא עוסק בשאלות של
הגדרת פשעי מדינה ,מעמדן של זכויות אדם והחוק בינלאומי ,ומתעניין בהיסטוריה של הרעיונות וסוציולוגיה של
הידע של קרימינולוגיה.
טליה מרגלית ,אוניברסיטת תל אביב
אדריכלית ומרצה בבית הספר לאדריכלות על שם עזריאלי באוניברסיטת תל אביב ,חוקרת נקודת השקה בין עיצוב
עירוני ,רגולציה ופוליטיקה עירונית ובמיוחד את העיר תל אביב .תואר ראשון מהטכניון ,דוקטורט מאוניברסיטת תל
אביב ופוסט דוקטורט מאוניברסיטת בן גוריון )גיאוגרפיה( .בעבר מבקרת אדריכלות ותכנון ב"הארץ" ומתכננת בצוות
דרום של עירית תל-אביב-יפו.

דווייט ניומן ,אוניברסיטת ססקצ'ואן
BA, JD, BCL, MPhil, DPhil, is Professor of Law & Canada ResearchChair in Indigenous Rights in
Constitutional and International Law at the University of Saskatchwan, Canada. He has
published leading books on Canadian constitutional law, theoretical frameworks for collective
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rights, consultation with Indigenous peoples (the last cited in dozens of judicial decisions,
including three Supreme Court of Canada judgments), and other topics, as well as numerous
journal articles.
טלי ניר ,האגודה לזכויות האזרח בישראל
עורכת-דין ,עיתונאית ופעילת זכויות אדם .ניר הצטרפה לאגודה לזכויות האזרח בישראל בשנת  2006ומאז יוני
 2009היא משמשת כמנהלת המחלקה לזכויות חברתיות וכלכליות באגודה .לפני הצטרפותה של ניר לאגודה היא
עבדה כעוזרת משפטית של פרקליטת המדינה .ניר מחזיקה בתואר בוגר במשפטים מהאוני' העברית ,תואר
מוסמך במשפטים וכלכלה של תוכנית אירסמוס האירופאית ותואר מוסמך במשפט בינלאומי פומבי מאוני'
אמסטרדם.
ערן נריה ,האגף לסיוע משפטי
עורך-דין באגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים .בין השאר ,מרכז את הטיפול בייצוג קטינים במחוז צפון .עורך
משנה של כתב העת "עת סיוע" .בעל תואר שני במשפטים ובאנתרופולוגיה.
אילן סבן ,אוניברסיטת חיפה
מרצה בכיר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה .מלמד משפט ציבורי; דילמות של רב-תרבותיות בישראל:
היבטים משפטיים; ומנחה של הקליניקה לזכויות המיעוט הערבי-פלסטיני.
מיכל סגל ,אוניברסיטת חיפה
תלמידת לימודים מתקדמים ,הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ,ויועצת משפטית בעמותת "ידיד".
מיטל סגל-רייך ,הלשכה לסיוע משפטי בחיפה
ד"ר למשפטים ,עורכת דין במשרד המשפטים  -הלשכה לסיוע משפטי חיפה.
רענן סוליציאנו-קינן ,האוניברסיטה העברית
משמש כמרצה בכיר למדע המדינה ומדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית .רענן הוא בעל תואר ראשון
במשפטים מאוניברסיטת חיפה ,ותואר דוקטור במדע המדינה מאוניברסיטת אוקספורד .מחקרו עוסק בהיבטים
קוגנטיביים של החלטות פוליטיות וציבוריות של אזרחים ובעלי תפקידים ציבוריים )נבחרי ציבורי ,פקידים
ושופטים( .מחקרו הנוכחי עוסק בהבנת השפעותיה של מידתיות על מדיניות ציבורית ,שיפוטי אחריות ,והשפעת
מוניטין על שיתוף פעולה מוסדי.
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עופר סיטבון ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
מנהל המכון לאחריות תאגידית ,ראש הקליניקה לאחריות חברתית של תאגידים ומרצה למשפט וחברה במרכז
האקדמי למשפט ולעסקים .בעל תואר  PhDמהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ) .(2011בעל תואר
ראשון במשפטים ובפילוסופיה )בהצטיינות( מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במשפטים )בהצטיינות יתרה(
מאוניברסיטת תל-אביב .משמש גם כעמית בכיר במכון שחרית לפוליטיקה חדשה.
סמי סמוחה ,אוניברסיטת חיפה
פרופסור אמריטוס לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה .הוא שימש כדיקן הפקולטה למדעי החברה ונשיא האגודה
הסוציולוגית הישראלית וזכה בפרס ישראל לסוציולוגיה ב .2008-פרופ' סמוחה מתמחה ביחסים אתניים בעולם
ובישראל ועוסק בחקר החברה והדמוקרטיה בישראל .הוא פרסם על השסעים הפנימיים בחברה הישראלית תוך
התמקדות בשסע היהודי-ערבי .מאז  2003הוא מנהל את פרויקט המחקר "מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל".
איילת עוז ,הסניגוריה הציבורית הארצית
עורכת-דין במחלקת תיקי בית משפט עליון בסניגוריה הציבורית הארצית .במסגרת תפקידה ייצגה את הסניגוריה
הציבורית בבקשה להצטרפות במעמד של "ידיד בית המשפט" להליכים הנוגעים ל"נוהל מסתננים המעורבים
בהליך פלילי" של רשות האוכלוסין וההגירה .איילת היא דוקטורנטית בביה"ס למשפטים של אוניברסיטת
הארוורד ובעלת תואר ראשון במשפטים )בהצטיינות( ותואר ראשון בהיסטוריה כללית מאוניברסיטת ת"א.
רפאעת עזאם ,האוניברסיטה העברית
בעל תואר דוקטור במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים .הוא חבר סגל פנים בבית הספר רדזינר
למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה .הוא מתמחה בדיני מסים ,מיסוי בינ"ל ,ומסחר אלקטרוני .עבודות המחקר
ופירסומיו של ד"ר עזאם עוסקים במיסוי הסחר האלקטרוני ,פרשנות מס ,ומיסוי המשפחה.
לבנת פורן ,לבנת פורן – המרכז למימוש זכויות רפואיות
הקימה ב 2003-את "המרכז למימוש זכויות רפואיות" ועומדת בראשו עד היום.
עידו פורת ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
מרצה בכיר במרכז האקדמי למשפט ולעסקים .לעידו תואר ראשון במשפטים ובפילוסופיה מן האוניברסיטה
העברית ,ותואר דוקטור מאוניברסיטת סטנפורד .הוא התמחה בבית המשפט העליון אצל השופטת דליה דורנר.
שהה כמרצה אורח באוניברסיטת סן דיאגו ) (2008-2009ומשמש כמרצה אורח שם מאז לקורסים קצרים .מלמד
משפט חוקתי ,משפט מינהלי ,וספרות ומשפט .תחומי המחקר העיקריים שלו הינם משפט חוקתי ,משפט חוקתי
השוואתי וגלובלי ,ופילוסופיה של המשפט.
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יואב פלד ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ' חבר למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב ועורך דין .הוא עוסק בחקר החברה הישראלית דרך הפריזמה
של משטר האזרחות שלה ,תוך התמקדות באזרחותן של הקבוצות המודרות ממוקדי העוצמה החברתית ,בעיקר
פלסטינים אזרחי ישראל ומזרחים .מחבר משותף ,יחד עם גרשון שפיר ,של הספר מיהו ישראלי :הדינמיקה של
אזרחות מורכבת )אוניברסיטת תל אביב .(2005 ,הגירסה האנגלית של הספר ,שיצאה בהוצאת אוניברסיטת
קיימברידג' ב ,2002 -זכתה בפרס ע"ש אלברט חוראני של האגודה הצפון-אמריקאית ללימודי המזה"ת כספר
הטוב ביותר בלימודי המזה"ת באותה שנה .ספרו האחרון הוא The Challenge of Ethnic Democracy: The
).State and Minority Groups in Israel, Poland and Northern Ireland (Routledge 2014
תמר פלדמן ,האגודה לזכויות האזרח
מנהלת מחלקת זכויות האדם בשטחים הכבושים באגודה לזכויות האזרח בישראל .קודם לכן ,ניהלה תמר את
המחלקה המשפטית בעמותת גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע )ע"ר( .תמר היא בוגרת הפקולטה
למשפטים והחוג ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל-אביב ובעלת תואר מוסמך במשפט בינלאומי
מאוניברסיטת ניו-יורק ) .(NYUתמר היתה חברה בקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות באוניברסיטת ניו-יורק
ועבדה במרכז הבינלאומי לצדק מעברי ) ,(ICTJסניף אפריקה ,כעמיתה בתכנית למשפט בינלאומי וזכויות אדם
של .NYU
אוריאל פרוקצ'יה ,המרכז הבינתחומי והאוניברסיטה העברית
הפקולטה למשפטים ,המרכז הבינתחומי הרצליה והמרכז לחקר הרציונאליות ,האוניברסיטה העברית .לשעבר
פרופסור ודיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית .מתמחה בדיני תאגידים ,בגישה הכלכלית למשפט
ובלימודי משפט ותרבות.
לטם פרי-חזן ,אוניברסיטת חיפה
מרצה ,חברת סגל בכיר ,בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה .מחקריה עוסקים
בנקודות הממשק שבין משפט לבין מדיניות חינוך בחברה רב-תרבותית .לאחרונה יצא לאור ספרה "החינוך החרדי
בישראל :בין משפט ,תרבות ופוליטיקה" )המכון למחקרי חקיקה ולמחקר השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר
באוניברסיטה העברית בירושלים ונבו.(2013 ,
דניאל פרידמן ,אוניברסיטת תל אביב
חתן פרס ישראל למשפט ומי שכיהן כשר המשפטים בין השנים .2007-2009
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אולגה פרישמן ,אוניברסיטת תל אביב
סטודנטית במסלול הישיר לדוקטורט במרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים באוניברסיטת תל אביב.
חוקרת בפרוייקט המחקר  .ERC GlobalTrustבעלת תואר ראשון במשפטים )בהצטיינות יתרה( ותואר ראשון
בניהול )בהצטיינות( מאוניברסיטת תל אביב .עבודת המחקר שלה ,הנכתבת בהנחייתו של פרופ' איל בנבנישתי,
עוסקת בקשרים בין בתי משפט לבין הקהלים שלהם ומשתמשת ,בין השאר ,בכלים מתחום ההתנהגות
הארגונית .במהלך לימודי הדוקטורט אולגה היתה חוקרת אורחת בInstitute for Global Law and Policy -
בבית הספר למשפטים באוניברסיטת הרווארד והיתה בין המארגנים של הסדנה הבינלאומית לחוקרים צעירים
שהתקיימה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב .לפני תחילת לימודי הדוקטורט ,אולגה התמחתה
בלשכתו של כבוד הנשיא)כתוארו היום( גרוניס.
ראובן )רובי( ציגלר ,אוניברסיטת רדינג
מרצה לזכויות אדם ,משפט בינלאומי ודיני הגירה באוניברסיטת רדינג ) ;(READINGעמית מחקר ב"יוזמה לדיני
פליטים" של המכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטת לונדון ,והעורך הראשי של סדרת המאמרים שלה; וחוקר
במכון הישראלי לדמוקרטיה במסגרת פרויקט "עקרונות דמוקרטיים והטמעתם" .הוא מחזיק בתואר דוקטור )
(DPHILובשני תארי מוסמך ) MPHILו –  (BCLמהפקולטה למשפטים באוניברסיטת אוקספורד ,בתואר מוסמך
) LLMעם התמחות במשפט ציבורי( מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ,ובתארי בוגר במשפטים
) (LLBוכלכלה ) (BAמאוניברסיטת חיפה .הוא כותב קבוע בבלוג המשפטי "הטרקלין".
נדיה צימרמן ,אוניברסיטת חיפה
תלמידת תואר שלישי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ומרכזת את פעילות המוקד למחקר יישומי
למשאבי סביבה ימית ,הפועל תחת הפקולטה למשפטים ובית הספר למדעי הים באוניברסיטת חיפה.
יניב קליימן ,האוניברסיטה העברית
תלמיד תואר ראשון בפקולטה למשפטים.
תמר קריכלי-כץ ,אוניברסיטת תל אביב
מרצה בפקולטה למשפטים ובחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב .היא בעלת דוקטור בסוציולוגיה ותואר שני
במשפטים מאוניברסיטת סטנפורד וחוקרת אי שוויון ,אפליה ,חוקי איסור אפליה וסוציולוגיה של המשפט.
תמי קצביאן ,האוניברסיטה העברית
עו"ד קצביאן משמשת כיום כמנהלת מקצועית של המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית וכמנחת
הקליניקה לזכויות נשים בעבודה .בעברה היא שימשה כרכזת תחום דמוקרטיה וזהויות בארגון שתי"ל ,ובמסגרת
עבודתה הקימה וניהלה את הקואליציה כנגד הדרת נשים .קודם לכן היא עבדה כעורכת דין במרכז תמורה
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למניעת אפליה וכמנחת קבוצות באגודה לזכויות האזרח .לתמי תואר שני במשפטים מאוניברסיטת ייל
ואוניברסיטת תל אביב והיא עוסקת בסוגיות של זכויות נשים ומשפט ושינוי חברתי .
מיכאיל קרייני ,האוניברסיטה העברית
פרופ' קרייני מופקד על הקתדרה ע"ש ברוס ו .ווין למשפט בינלאומי ,הפקולטה למשפטים האוניברסיטה
העברית .בשנה האחרונה שימש כמרצה אורח בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת סטנפורד בארה"ב וכן
באוניברסיטת מילבורן באוסטרליה .תחומי המחקר ,משפט בינלאומי פרטי ובינדתי ,רב-תרבותיות וסדר דין אזרחי.
טלי קריצמן-אמיר ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
מרצה לדיני הגירה ולדיני עבודה במרכז האקדמי למשפט ולעסקים PhD .מאוניברסיטת תל אביב ) .(2008טלי
קיבלה מלגות מחקר שונות ,כולל מלגת האוזר ) ,(NYUמלגת פוקס ) ,(Yaleומלגת פולונסקי .פרסומיה עוסקים
בעיקר בהיבטים מוסריים ומשפטיים של מדיניות הגירה.
דוד קרצ'מר ,מכללת ספיר
Expert in international and constitutional law. He is professor emeritus of international law of
the Hebrew University in Jerusalem and professor of law at the Sapir Law College. He has been
a member of international and Israeli Human Rights organizations, including the UN Human
Rights Committee under the International Covenant on Civil and Political Rights, serving as its
vice‐chairperson in 2001 and 2002. He established the Centre for Human Rights at the Hebrew
University of Jerusalem and was a founding member of the Association for Civil Rights in Israel,
the Minerva Centre for Human Rights, a joint centre of the Hebrew University and Tel Aviv
University, and of B'Tselem.
אביעד רובין ,אוניברסיטת חיפה
חבר סגל בדרגת מרצה בבית הספר למדע המדינה באוניברסיטת חיפה .ד"ר רובין מחזיק בתואר שני ושלישי
במדע המדינה מאוניברסיטת מקגיל בקנדה וכן בתארים ראשונים במשפטים ובמדע המדינה מאוניברסיטת תל
אביב .לפני הצטרפותו לבית הספר למדע המדינה בחיפה היה ד"ר רובין עמית מחקר רבין באוניברסיטה העברית
בירושלים וכן עמית פוסטדוקטורט באוניברסיטת תל אביב במימון קרן עזריאלי.
ד"ר רובין מתמחה בקשר שבין תאוריה דמוקרטית ופוליטיקה של זהויות ,עם דגש מיוחד על דת ,לאומיות ,שפה
והגירה .מחקריו מתפרסמים בבמות מקצועיות מובילות.
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ענבל רובינשטיין ,אוניברסיטת תל אביב
יו"ר הפורום למשפט חוקתי וזכויות אדם של לשכת עורכי הדין בישראל .לשעבר הסניגורית הציבורית הארצית.
מתמחה בתחום המשפט הפלילי .מרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ,בפקולטה
למשפטים באוניברסיטת ת"א ובמכללת שערי משפט.
ענת רודניצקי ,אוניברסיטת תל אביב
עורכת דין בקליניקה לדיור ,קהילה ומשפט שבפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב מאז שנת  .2009לפי
כן התנדבה בעמותת "קו לעובד" והעניקה סיוע משפטי לעובדים ישראלים ולמהגרות עבודה בתחום הסיעוד.
לאחר לימודיה שימשה כמתמחה בהרכב ערעורים פליליים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב .בוגרת תואר ראשון
במשפטים וממשל מהמרכז הבינתחומי בהרצליה וסטודנטית לתואר שני בלימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל-
אביב.
רוני רוטלר ,אוניברסיטת בר אילן
בוגרת ומוסמכת הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ,וכן בוגרת החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל
אביב .מקימה ומנהלת הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר אילן,
ועוסקת במחקר בתחום זכויות אנשים עם מוגבלויות ,משפטנות טיפולית ,ובתחום החינוך הקליני .מאמרה "על
תבונה ורגישות :קשיים ויתרונות ביישום תכנים טיפוליים בקליניקה המשפטית" פורסם בכרך יז) (1של כתב העת
"משפטים" בדצמבר .2012
יעל רונן ,מכללת שערי משפט
מרצה בכירה במכללת שערי משפט ,ועורכת ה Israel Law Review-בהוצאת מרכז מינרבה לזכויות אדם ו‐
 .Cambridge University Pressבעלת דוקטורט במשפט בינלאומי מאוניברסיטת קיימברידג' ,משנת .2006
תחומי ההתמחות שלה הם סטטוס טריטוריאלי במשפט הבינלאומי ,והקשר בינו לבין זכויות אדם ,משפט
הומניטרי ,ומשפט פלילי בינלאומי .ד"ר רונן פרסמה עד עתה שלושה ספרים ולמעלה מ 40-מאמרים בכתבי עת
מובילים .קודם לקריירה האקדמית ,שירתה ד"ר רונן בשירות החוץ הישראלי כמשפטית וכדיפלומטית.
מוריאל רם ,אוניברסיטת בן גוריון
בוגר החוג ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת ת"א ומוסמך המסלול ללימודי מדינת ישראל באוניברסיטת בן
גוריון בנגב .כיום הוא תלמיד דוקטורט במחלקה לפוליטיקה וממשל .עבודת המחקר שלו עוסקת בתהליכי
נורמליזציה של מרחבים תחת מחלוקת על ידי מחקר השוואתי בין ישראל לתורכיה והתבוננות בתהליכי עיצוב
המרחב ברמת הגולן וצפון קפריסין.
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אתי רפאלוביץ ,אוניברסיטת תל אביב
סטודנטית לתואר שלישי בחוג למדיניות ומנהל בחינוך ,בבית הספר לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב .חרדית ,בוגרת
האוניברסיטה הפתוחה )בהצטיינות( ומוסמכת אוניברסיטת תל אביב )בהצטיינות יתרה( .מחקרה עוסק
במנהיגות חינוכית לצדק חברתי במגזרי החינוך בישראל.
מלכה רפפורט-חובב ,האוניברסיטה העברית והמועצה להשכלה גבוהה
פרופ' לבלשנות וקוגניציה באוניברסיטה העברית; ראש בית הספר למדעי הלשון באוניברסיטה .חברה בועדת
המגדר של האוניברסיטה וכן הייתה חברה בועדת כרמי לבחינת מצבן של נשים באקדמיה .חברת ות"ת וחברה
בועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים מטעם ות"ת-מל"ג.
תמיר שאנן ,המכללה למינהל
חבר סגל פנים במכללה למנהל .תמיר מתמחה במשפט ציבורי ודיני מס .הוא מחזיק בתואר דוקטורט במיסוי
בינ"ל מאוניברסיטת מישיגן ,ארה"ב ,בתחום מיסוי חברות בינ"ל .לתמיר תואר מוסמך בהצטיינות מהאוניברסיטה
העברית ,בוגר בהצטיינות במשפטים מהמסלול האקדמי של המכללה למינהל ובוגר במנהל עסקים ,בית הספר
למנהל עסקים של המכללה למינהל )התמחות בחשבונאות(.
יאיר שגיא ,אוניברסיטת חיפה
מרצה בפקולטה למשפטים ונמנה על הצוות האקדמי של המוקד למחקר יישומי למשאבי סביבה ימית ,הפועל
תחת הפקולטה למשפטים ובית הספר למדעי הים באוניברסיטת חיפה .תחומי המחקר העיקריים שלו הם
תיאוריות של רגולציה ציבורית והיסטוריה של המשפט.
יורם שחר ,המרכז הבינתחומי
פרופסור מן המניין במרכז הבינתחומי ,הרצליה .קודם לכהונתו כדיקאן בית ספר רדזינר למשפטים במרכז
הבינתחומי הוא שימש כפרופסור באוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל-אביב .שחר היה ראש המכון
לקרימינולוגיה ומשפט פלילי באוניברסיטת תל-אביב וביקר במכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית,
במכוני מקס פלנק למשפט פלילי ולמשפט ציבורי ובמכון קתה המבורגר למשפט ותרבות .הוא לימד
באוניברסיטת מישיגן ,אוניברסיטת קליפורניה )ברקלי( ואוניברסיטת דרום קליפורניה .שחר חוקר וכותב בתחומי
המשפט הפלילי ,היסטוריה של המשפט ומשפט משווה.
גילה שטופלר ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
מרצה בכירה במרכז האקדמי למשפט ולעסקים .בעלת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב ,ותואר
שני ותואר דוקטור מבית הספר למשפטים של אוניברסיטת ניו יורק ) .(2004כיהנה כעמיתת האוזר ) (2003-4וכן
כעמיתה פקולטתית במרכז תקווה ) (2011-12בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת ניו יורק .היא משמשת
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כעורכת ראשית של כתב העת  Law and Ethics of Human Rightsותחומי המחקר שלה ,בהם פרסמה בכתבי
עת מרכזיים בארץ ובחו"ל ,הם משפט חוקתי ,יחסי דת ומדינה ,זכויות נשים ורב תרבותיות.

טל שטיינר ,המוקד להגנת הפרט
בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ,חברה בצוות "חופש התנועה" של ארגון זכויות האדם
"המוקד להגנת הפרט" .במסגרת צוות זה מטפל המוקד בעניינם של פלסטינים – רובם המכריע תושבי השטחים
הכבושים – שישראל מונעת את יציאתם מן הגדה המערבית לירדן ,וכן מונעת מעברם בין רצועת עזה לגדה
המערבית ובין ישראל לרצועה .המוקד מגיש מדי שנה עשרות עתירות לבית המשפט העליון וערכאות נוספות
בנושאים אלה ,וכן יוזם מעת לעת עתירות עקרוניות בנושא.
דרור שטרום ,המכון הישראלי לתכנון כלכלי
עורך-דין בתחום הרגולציה הכלכלית .במהלך השנים  2001-2005כיהן כממונה על ההגבלים העסקיים כאשר
קודם לכן ) (1997-2001שימש כיועץ המשפטי של הרשות .במהלך הקדנציה שלו כממונה ,הניח עו"ד שטרום
יסודות לרגולציה מודרנית ותמך בהסדרת דיני התחרות ובעקרונות לאכיפתם .עו"ד שטרום הינו בוגר
)בהצטיינות( של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל האביב .הוא עבד כעורך דין ושותף במשרד עורכי הדין
צדוק ושות' בשנים  .1990-1997בעבודתו במגזר הפרטי התמקד שטרום בחוזים ודיני חברות ,קניין רוחני ,דיני
תחרות ומנהליות ועסק בליטיגציה מורכבת ,לרבות בפני בית המשפט להגבלים עסקיים ובית המשפט העליון.
כממונה ,היה עו"ד שטרום מעורב באופן אינטנסיבי בהסדרת מדיניות התחרות בישראל ובעיצובה ,כמו גם
ברפורמות גדולות במשק הישראלי ,בפרט בשוקי-ההון ,התשתיות ,הטלקום והתחבורה .במהלך ולאחר סיום
תפקידו היה עו"ד שטרום חבר בוועדות שונות ובהן ,בין היתר ,ועדת בכר ,ועדת קוצ'יק ,ועדת טרכטנברג וועדת
המשילות .מאז שנת  2006עומד עו"ד שטרום בראש המכון הישראלי לתכנון כלכלי.
יובל שני ,האוניברסיטה העברית
The Hersch Lauterpacht Chair in International Law at the Law Faculty of the Hebrew University
of Jerusalem and Dean of the Faculty. He also serves currently as a member of the Human
Rights Committee and a senior research fellow at the Israel Democracy Institute. Professor
Shany has degrees in law from the Hebrew University (LL.B, 1995 cum laude), New York
University (LL.M., 1997) and the University of London (Ph.D., 2001). He has published a number
of books and articles on international courts and arbitration tribunals and other international
law issues such as international human rights and international humanitarian law.
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עידו שחר ,אוניברסיטת חיפה
מרצה ,חבר סגל בכיר ,בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה .ד"ר שחר הוא אנתרופולוג
משפטי המתמחה במשפט מוסלמי ובמיוחד בבתי דין שרעיים .סיפרו העוסק בפלורליזם משפטי בירושלים עתיד
לראות אור בהוצאת .Ashgate
מיכאל )מיקי( שינדלר ,מנכ"ל עמותת "יד ריבה"
ד"ר למשפטים ועובד סוציאלי ,מנכ"ל עמותת "יד ריבה" המתמחה בהענקת מידע וייעוץ משפטי לזקנים ומרצה
בבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר – אילן.
לאה שקדיאל ,מכללת ספיר
פעילה בנושאי שלום ,צדק חברתי ופמיניזם .בשנת  1988הייתה האישה הראשונה בישראל שכיהנה במועצה
דתית ,בעקבות הכרעת בג"ץ .יחד עם דבי גולן הקימה בירוחם את פרוייקט "תעודת זהות" להעצמה קהילתית
באמצעות תיעוד היסטורי עצמי .במסגרת בית הספר למנהיגות חינוכית פיתחה מודל ליישום פדגוגיה פמיניסטית
בישראל .לימדה באוניברסיטת בן-גוריון במסגרת הכשרת מורים ,במכון שכטר ללימודי היהדות במסגרת המסלול
ללימודי האישה וחקר המינים ,ובמדרשה התורנית לבנות "באר" בירוחם ,וכן עסקה בהדרכת מורים בנושא שוויון
מגדרי בחינוך .בשנים האחרונות מלמדת במכללת ספיר בשער הנגב ,במכינות קדם צבאיות " -מכינת הנגב"
בשדה בוקר" ,אדרת"" ,נחשון"" ,עמי-חי"" ,ערבה" ,בין היתר במסגרת ארגון "שומרי משפט – רבנים לזכויות
אדם" ,וגם צעירים חברי גרעין "בינה בשכונה" בבאר שבע .פרסמה מאמרים בתחומים השונים בהם היא עוסקת.
שרון שקרג'י ,אוניברסיטת מישיגן
פוסט-דוקטורנטית באוניברסיטת מישיגן באן ארבור .בוגרת תואר ראשון )משפטים ואמירים( ,שני ושלישי
מהאוניברסיטה העברית .היתה עמיתת מחקר במרכז אהרן ברק למחקר משפטי בינתחומי ,עמיתת מחקר
בפורום למשפט פרטי בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ,וחברה בצוות המחקר הבינלאומי להכנת
תשתית לאמנת האג בנושא פונדקאות ,וכן חוקרת אורחת באוניברסיטת הארוורד .תחומי מחקרה כוללים משפט
בינלאומי פרטי ובין דתי ,דיני משפחה ומשפט השוואתי .עבודת הדוקטור שלה ,בגינה זכתה בפרס זילברג
לעבודת דוקטור מצטיינת ,עסקה בעיצוב מחדש של כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים
שחלו בדין המשפחה המהותי.
אברום שר ,אוניברסיטת לונדון
עמד בראש המכון ללימודי משפט מתקדמים בלונדון בין השנים  ,2004-2012ושימש סגן דיקאן בבית הספר
ללימודי משפט מתקדמים בין השנים  .2011-2012תחומי העניין והמחקר המרכזיים של פרופ' שר הינם
התפתחות החינוך המשפטי ,הסוציולוגיה של הפרופסיה המשפטית ,אתיקה מקצועית ואספקת שירותים
משפטיים .פרופ' שר פרסם מחקרים אקדמיים בתחומים נוספים דוגמת חופש המחאה ,הפלייה בקשר לנשאי
 HIVוחולי איידס וכן זכויות רווחה במסגרת הטיפול הרפואי .לאחרונה עוסק פרופ' שר בשני פרויקטים נוספים
100

הקשורים ביישוב סכסוכים באמצעים מקוונים .הוא העורך המייסד של כתב העת

International Journal of

 the Legal Professionוכן הניע מספר פרויקטים אירופיים שעניינם באתיקה מקצועית של עו"ד ,הלבנת כספים
ועוד .פרופ' שר הוא היו"ר של  Hamlyn Trustוה.the Advice Quality Standards Project Committee -
דפנה שרגא ,האוניברסיטה העברית
בעלת תואר ראשון ושני למשפטים באוניברסיטת תל-אביב ,ודוקטורט מהמכון ללימודים בינלאומיים בג'נבה .בין
השנים  2012-1989עבדה במחלקה המשפטית של האו"ם שם שירתה בין היתר כמשפטנית בכירה במחלקת
היועץ המשפטי .במהלך עבודתה באו"ם עסקה במיגוון רחב של נושאים וביניהם ,הקמת בתי דין פליליים
בינלאומיים ,תחולת המשפט הבינלאומי ההומינטרי על כוחות השלום של האו"ם ,שטחי מנהל אומ"י ,תפקידה
של מועצת הבטחון בשמירה והגנה על זכויות האדם ,ודוקטרינת ה"אחריות להגן" .מאז פברואר  2012היא מרצה
מן החוץ באוניברסיטאות תל-אביב וירושלים על הסכסוך הישראלי-פלשתינאי ודיני האו"ם.
מנאל תותרי -ג'ובראן ,אוניברסיטת תל אביב
סטודנטית לתואר שלישי במשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב .משמשת כמרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים
באוניברסיטת חיפה .היא בעלת תואר שני במשפטים )בהצטיינות( מאוניברסיטת תל-אביב ותואר ראשון
במשפטים מאוניברסיטת חיפה .היא זכתה במספר פרסי הצטיינות על מחקריה )מטעם מכון וולטר ליבך ,מטעם
קרן זילביגר ומטעם פרס שפיצר( .שימשה כחברת מערכת בכתב העת "עיוני משפט" וסגנית עורך בכתב העת
"דין ודברים" .חברת הנהלה לשעבר ויו"ר הועד המנהל בעמותת ניסן  -מנהיגות צעירות .חברה בדירקטוריון
האגודה לצדק חלוקתי.
יופי תירוש ,אוניברסיטת תל אביב
מרצה בכירה בפקולטה למשפטים באונ' תל אביב .חוקרת דיני איסור אפליה ,תוך התמקדות בהסדרה משפטית
של הופעה חיצונית ,וכן בתחומי משפט ומגדר ומשפט ואוכל.
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