
דעת יחיד -
כנס לכבודו של השופט מישאל חשין 

31 באוקטובר - 1 בנובמבר 2018
מארגנים: ליאב אורגד ויניב רוזנאי, המרכז הבינתחומי הרצליה

יום ד’, 31 באוקטובר 2018
אודיטוריום בית המשפט העליון, בית המשפט העליון, ירושלים

ערב פתיחה: ״לכבודו של מישאל חשין: שופט, קולגה, חבר״
)מוזמנים בלבד(

התכנסות  17:30

דברי פתיחה   18:15
נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות  

שרת המשפטים, חה"כ איילת שקד  

הרצאה מרכזית  18:50
נשיאת בית המשפט העליון )בדימ'( מרים נאור  

מושב מיוחד בהשתתפות:   19:10
יו"ר: השופט עוזי פוגלמן, בית המשפט העליון  

נשיא בית המשפט העליון )בדימ'( אהרן ברק  
נשיאת בית המשפט העליון )בדימ'( דורית ביניש  

שופט בית המשפט העליון )בדימ'( יצחק זמיר  
משנה לנשיא בית המשפט העליון )בדימ'( אליהו מצא  

משנה לנשיא בית המשפט העליון )בדימ'( אליעזר ריבלין  

דברי סיכום   20:10

יום ה’, 1 בנובמבר 2018 
אולם מבטח שמיר אחזקות בע"מ )A316(, בניין אריסון-לאודר

המרכז הבינתחומי הרצליה,  כנפי נשרים, הרצליה
)פתוח לציבור הרחב, בכפוף להרשמה מראש(

התכנסות  8:45

דברי פתיחה   9:00
אמנון להבי, דיקן בית ספר הארי רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה  

נמרוד קוזלובסקי, הרצוג פוקס נאמן ושות'  

דמוקרטיה וזכויות האדם  9:10
יו”ר: נשיא בית המשפט העליון )בדימ’( אשר גרוניס, בית המשפט העליון  

גד ברזילי, אוניברסיטת חיפה, "פסיקותיו של השופט חשין בנושאי ביטחון לאומי"  
רבקה ווייל, המרכז הבינתחומי הרצליה, ”הדמוקרטיה כעקרון על בפסיקתו של השופט חשין”  

אבינעם כהן, המסלול האקדמי - המכללה למנהל, "השופט חשין ודיני ההגירה"   
משה כהן אליה, המרכז האקדמי למשפט ועסקים, ”"לא כל קרקור הבוקע מהבטן" - פרסומות, פורנוגרפיה, ופטרנליזם עצמי אצל חשין"  

יורם רבין, משרד מבקר המדינה, "השופט חשין וזכות הגישה לערכאות”  

הפסקה  10:45

שוויון, מין ומגדר   11:00
יו”ר: המשנה לנשיאת בית המשפט העליון )בדימ’( אליקים רובינשטיין, בית המשפט העליון  

נטע ברק-קורן, האוניברסיטה העברית בירושלים, ”שוויון, דת ותשתית עובדתית"   
רותי לבנשטיין לזר, המסלול האקדמי - המכללה למנהל, "הסכמה פוזיטיבית בפרשת שומרת; מבט )מ(חדש"  

גילה שטופלר, המרכז האקדמי למשפט ועסקים, "רב תרבותיות והדרת נשים במדינה יהודית ודמוקרטית"  
יופי תירוש, מכללת ספיר ואוניברסיטת תל אביב )עם יפעת ביטון, המסלול האקדמי - המכללה למינהל(, "הדרת נשים: אתגר למשפט החוקתי   

והפרטי בישראל"  

ארוחת צהריים   12:15

בטחון לאומי ואינטרסים ציבוריים  13:00
יו”ר: המשנה לנשיאת בית המשפט העליון השופט חנן מלצר, בית המשפט העליון   

אסיף אפרת, המרכז הבינתחומי הרצליה, "הדילמה של הגנת זכויות אדם בהליכי הסגרה"   
חסן ג’בארין, מייסד ומנכ”ל עדאלה, ”דוקטרינת ידיד-אויב וסוגיית השוויון אצל השופט חשין”  

מיכל טמיר, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, ”מניעה מוקדמת של ביטויים בעידן הדיגיטלי"  
אדם שנער, המרכז הבינתחומי הרצליה: ”תפיסת הביטחון של השופט חשין”  

הפסקה  14:30

שופט, פרקליט ומשפטן  14:45
יו”ר: השופטת )בדימ’( עדנה ארבל, בית המשפט העליון  

צבי אגמון, אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', "חשין - שותף, חבר"   
שולמית אלמוג, אוניברסיטת חיפה ואריאל בנדור, אוניברסיטת בר-אילן, ”על אוטופיה, משפט, והשופט מישאל חשין”   

אהוד גוטל, האוניברסיטה העברית בירושלים, "השופט חשין, פס"ד מרצלי, ודיני הנזיקין"  
אביעד הכהן, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, ”התנ”ך - ספר הספרים של המשפטן!?”    

יובל רויטמן, משרד המשפטים והאוניברסיטה העברית בירושלים, "על השופט חשין כפרקליט ציבורי"  

אודיטוריום ויינרב  )SL201(, בניין רדזינר-קיימות

התכנסות  16:20

תיאוריה ומשפט חוקתי   16:40
יו”ר: השופט עוזי פוגלמן, בית המשפט העליון   

יואב דותן, האוניברסיטה העברית בירושלים, ”התיאוריה החוקתית של השופט חשין”  
אלון הראל, האוניברסיטה העברית בירושלים, ”השופט חשין ובנק המזרחי”  

מני מאוטנר, אוניברסיטת תל אביב, "כפירתו של השופט חשין בטיעון החוקה: 'מבט לאחור' בפרספקטיבה של מלחמת התרבות"   
סוזי נבות, המסלול האקדמי - המכללה למנהל, ”המסע לאוטופיה - כתיבתו החוקתית של השופט חשין”  

הפסקה  18:10

מושב נעילה: דעת יחיד  18:30
ליאב אורגד, המרכז הבינתחומי הרצליה יושבי ראש:   
יניב רוזנאי, המרכז הבינתחומי הרצליה   

דברי פתיחה: פרופ' אוריאל רייכמן, נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליה  
הרצאה: אהרן ברק, נשיא בית המשפט העליון )בדימ’(; המרכז הבינתחומי הרצליה: ”תורת הפרשנות של השופט חשין”   

קטע מוסיקלי:  היוצר-זמר שלומי שבן  
דבר הסטודנט: יובל גבע ומאיה גזית, המרכז הבינתחומי הרצליה: ”ממד הזמן במשפט ומוטיב החרטה בפסיקתו של השופט מישאל חשין”  

סרטון: "פסק דין סנש" - הקרנת בכורה של פרק מתוך סרט תיעודי על השופט חשין, מפיק ובמאי - גלעד טוקטלי  
רב-שיח:   

יו”ר: דורי קלגסבלד, המרכז הבינתחומי הרצליה  
השופטת דפנה ברק-ארז, בית המשפט העליון   

רות גביזון, האוניברסיטה העברית בירושלים  
אמנון רובינשטיין, המרכז הבינתחומי הרצליה   

דברי סיכום  

הכניסה לכנס האקדמי ולמושב הנעילה שיתקיימו בבינתחומי הרצליה פתוחה לקהל הרחב אך מותנית בהרשמה בכתובת:
https://www.eventer.co.il/cheshin

מס’ המקומות מוגבל, אנא הקפידו לבחור במערכת הרישום את אפשרות ההגעה המתאימה ביותר.
אם נדרשות התאמות נגישות, ניתן לפנות במייל לכתובת: deanlaw@idc.ac.il לא יאוחר מהתאריך 24.10.18.

בית ספר הארי רדזינר
למשפטים

בית ספר לאודר
לממשל, דיפלומטיה 

ואסטרטגיה

https://www.eventer.co.il/cheshin
https://www.eventer.co.il/cheshin

