כנס חיפה למשפט
"במלאת שבעים שנה למשפט הישראלי"

יום ה'  8נובמבר 2018
9:00 - 9:30

רישום והתכנסות אודיטוריום מוזיאון הכט

 9:30-10:00מושב  1דברי פתיחה וברכות
מברכים:
ד״ר דניאל בן-אוליאל ,יו״ר ועדת הכנס
פרופ׳ רון רובין ,נשיא אוניברסיטת חיפה
פרופ׳ אורן גזל אייל ,דיקן ,הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
עו״ד תמי אולמן ,יושבת ראש ועד מחוז חיפה ,לשכת עורכי הדין

 10:00-11:15מושב " 2השלטון המקומי והשלטון המרכזי :חלוקת סמכויות״
יו״ר מושב :פרופ׳ ישי בלנק ,הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב
בהשתתפות:
פרופ׳ יצחק זמיר ,שופט בית המשפט העליון )בדימוס(
עו"ד יונה יהב ,ראש עיריית חיפה
השופט עאטף עילבוני ,שופט בית המשפט המחוזי נצרת

הפסקת קפה

11:15-11:30

 11:30-12:30מושב  3״דיני גירושין וסרבנות גט בישראל :מושב 4
האם בפתחנו עידן חדש?״

״שעות עבודה ומנוחה ושוק
העבודה בישראל״

יו״ר מושב :ד"ר איילת בלכר-פריגת ,המרכז האקדמי שערי מדע
ומשפט

יו״ר מושב :פרופ׳ גיא מונדלק ,הפקולטה למשפטים אוניברסיטת
תל-אביב

בהשתתפות:
השופט ניל הנדל ,בית המשפט העליון
פרופ׳ יחיאל קפלן ,הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
עו״ד מיכל שקד ,סגנית ראש לשכת עורכי הדין בישראל ,משרד
עוה"ד מיכל שקד

בהשתתפות:
השופט אלכסנדר קוגן ,נשיא בית הדין האזורי לעבודה חיפה
פרופ׳ מוטי מירוני ,הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
עו״ד דבורה )דבי( ספיר אליעזר ,יועצת משפטית ,משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים

 12:30-13:20ארוחת צהריים
13:20-14:00

מושב 5

מושב טאון הול ) (Town Hallבהשתתפות שופט בית המשפט העליון נעם סולברג

יו״ר מושב :עו״ד יובל יועז ,מרצה למשפטים ופרשן משפטי

14:00-14:15
14:15-15:30

הפסקת קפה
"חינוך משפטי ועתיד מקצוע עריכת הדין"

מושב 6

יו״ר מושב :פרופ׳ מוחמד ותד ,דיקן  ,בית הספר למשפטים ,המכללה האקדמית צפת
בהשתתפות:
עו״ד אמי פלמור ,מנכ״לית משרד המשפטים
ד״ר יופי תירוש ,דיקן ,המכללה האקדמית ספיר ,אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למשפטים
עו״ד עופר אטיאס ,משרד עו״ד אטיאס ,גראור ,וישניצקי ,ענבר ,חכים ושות׳

הפסקת קפה

15:30-15:45

 15:45-16:30מושב  7שיחה בשניים :עם שרת המשפטים חה"כ איילת שקד
בהשתתפות :גב׳ תמר אלמוג ,כאן 11

 16:30-17:15מושב 8

שיחה בשניים :עם היועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט

בהשתתפות :פרופ׳ סוזי נבות ,בית הספר ע"ש שטריקס למשפטים ,המסלול האקדמי-המכללה למינהל

17:15-17:30

מבט מהקתדרה :בין משפט וממשל

מושב 9

פרופ׳ מרדכי קרמניצר ,הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית

17:30-17:50
 17:50-19:00מושב 10

הפסקת קפה
טקס הוקרה לכבוד נשיא בית המשפט העליון )בדימוס( השופט מאיר שמגר

דברי ברכה :ד״ר עינת קליש-רותם ,ראשת העיר חיפה )הנבחרת(
יו״ר מושב :השופט ד״ר רון שפירא ,נשיא בית המשפט המחוזי חיפה
מברכים:
נשיא המדינה ,ראובן ריבלין )ברכה מצולמת(
השופטת אסתר חיות ,נשיאת בית המשפט העליון
פרופ׳ אהרן ברק ,נשיא בית המשפט העליון )בדימוס( ,והמרכז הבינתחומי הרצליה

להרשמה ,תשלום וקבלת מידע

http://law.haifa.ac.il/shnatmishpat2018

