
למשפטוםהטפרבות

כבסוס

 ) 17.12.2008 (מיואי,עם-ומתובמשאהשיחת pהעמ

אתהמשתפת-גישורית)(השפהוההידברותההקשבהלשפתלתתהצורן

סכסוכיםשוביוליהגישורלחקרהמכוןאתהביא ,ראויההיאשלההבמה

ד IIעוי IIעשאורגן ,הכנסשלבמסגרתו .אינטראקטיביבין-לאומיכנסלערון

שהוקדשיחודיישיחהתקיים ,לגישורמהמכוןסגלבעזד IIועושילדאלעד

 "אין"וונותניםנושאים "אין" ,ומתןמשאמנהלים "אין"השאלהלבחינת

נדרשאןלדיוניםשותףהיהשלאמיאתגםובהבנותבתוצאותמשתפים

ל IIתא ,זותןעמירהח"כבהשתתפותנערןהכנס .בפתרוןמעורבלהיות

הספרמבית ,שוריוגסכסוכיםשוביילחקרהאקדמיהמכוןראש ,).(מיל

ויישובאזרחידיןלסדרמומחית ,מנקל-מזאוקריפרופ' ;למשפטים

ארצות-נגטון,יווש ,טאון'ורג'גאוניברסיטת ,המשפטיהמרכז ,סכסוכים

המרכז ,ואסטרטגיהלמדיניותהמכוןראשאר,דעוזיפרופ' ;תיהבר

 ;"מרחב"בקבוצתבכירנשיאסגן ,נוביקנמרוזז"רהרצליה;הבינתחומי

 ;לאומילביטחוןהמועצהראשסגניתלשעבר ,אורוןישראלה(מיל.)תא"ל

לענייניהממונהוהשרהמחוקקתהמועצהחברלשעברזיא,דאבוזיאז

לגישורהמרכז ,משותףדירקטור ,הימלשטייןג'קפרופ' ;ברשותירושלים

 ;לאומיבטחוןללימודיהמכוןמנהל ,ערןעוזזז"ר ;ניו-יורק ,במשפט

 ,סאלםווליז ;ולבטחוןלשלוםהמועצהנשיארוטשיל,דזני(מיל.)אלוף

עורכיממשרד ,שרגלעזז"עו ;קהילתיולפיתוחלדמוקרטיההמרכזראש

ל"כנמ ,בלטיאנסקיגזימר 'ושותאמודאי ,אבולעפיהשר ,אהרנסוןדין

(מיל.)תא"ל ;ברקאהודמ IIרהשלהתקשורתיועץלשעבר ,נבה'זיוזמת

ראש ,יובליורם 'פרופ ;בישראלהשלטוןלאיכותהמכללהל IIמנכ ,ירוןרות

שגריר ,ז'נטובסקימיכאל ;חיפהבאוניברסיטתרגשותלחקרהמוחמכון

 .בישראלכיה'צ

ההוו Pבשוהרגולציהעלוהשלכותיוהפיננסיהמשבר

) 18.12.2008 ( 

 'לפרופלמשפטיםהספרתיבשערןהפרידהלאירועכהקדמהנערןהכנס

ואתהבאיםאתבירכוהכנסבמסגרתמהוראה.פרישתועם ,חתמאיר

המרכזיתההרצאהאתבן-נפתלי.ארנהופרופ' ,נוימןזאבפרופ'חת 'פרופ

הגלובליהכלכליהמשברלהיווצרותכזרזהבכיריםשכרתמריציבנושא

המרכז ,למשפטיםרדזינרספרמבית ,פרוקצ'יהאוריאלפרופ'נשא

נטלושבו ,מקצועיפאנלהתקייםההרצאהלאחר .הרצליההבינתחומי

 ;תל-אביבאוניססיטת ,למשפטיםמפקולטה ,חביב-סגלאיריתז"רחלק

לענייניםלממשלההמשפטיץליועהמשנהלשעבר ,לחמן-מסרזויזהעו"ז

וולחןבכרפישרד IIעוממשרד ,וולאברהםועו"זסקאלייםיכלכליים-פ

 .טנאעומרז"רהנחההכנסאת .'ושותאוריון

" 18.3.2009-17) "Family - An international Affair ( 

ללימודיהתכניתבשיתוףקונקור,דמכוןשלהרביעילאומי-הביןהכנס

 ,ארצות-הבריתושגרירותשווייץשגרירות ,מינרבהמרכזובתמיכתמשפחה

אנשיחלקנטלובכנס .בין-לאומיתמבטמנקודתהמשפחהבנושאעסק

המשפחהבנושאשעוסקיםרביםומרציםחוקרים ,משפטנים ,אקדמיה

זייזוק,אליסוןפרופ'נמנול IIמחוהאורחיםעםל. IIומחוהארץמן ,ומעמדה

בוכלר.אנזריאהופרופ'קטשרקירסטיןפרופ'שטיין,טורסטןפרופ'

ז"לגולדברגעזראמשנהניצבלזכרהביו-לאומיהחפותיום

) 25.3.2009 ( 

קבוצתאתלמשפטיםהספרביתאירח ,הבין-לאומיהחפותיוםלרגל

II חפותבחזקתII זגולדסגעזראמשנהניצבשללזכרושנערןבכנסII .ל

ארנהפרופ'בירכוהכנסבאיאתרוטקופף.גיאז"רהנחההכנסאת

השחקןין.ירובינשטאמנוןופרופ'גולזברג(מוסי)משהעו"ז ,בן-נפתלי

הוקרןהאזרחית.מהזוויתחפיםהרשעתבנושאמונולוגהציגתבוריזורון

הנעריםאתשרצחהואסדרתירוצחהאם-היהלאאוהיה IIהסרט

מעמדהשפעת IIבנושאפאנלנערןולאחריו ,"ל"זץכודנינולמןישראל

 ,פינקאפרתעו"זבהשתתפות IIוהמשפטהחקירהפרקטיקותעלההודאה

ריזל.מיכלואזר'שיברורחלעו"ז ,רובינשטייןאמנוןפרופ'

 ) 23 .,. 2009 (ומגדרביולוגיהת, Iר iה

קיים ,מריןיובלר"זעומדשבראשו ,משפחהודיניומגדרמשפטאשכול

 .ומגזרביולוגיההורות,בנושאעיוןיום

פרופ' ,הספרביתדקאןהברכותועל ,מריןיובלז"רהנחההכנסאת

בן-נפתלי.ארנה

החברתיים ,התרבותייםהשינוייםמשליכיםכיצדלבחוןנועדהעיוןיום

זהובכלל ,"אימהות"וה IIאבהות IIה ,ההורותהגדרתעלוהמדעיים

 ,הביולוגיהקשרעלורקאןכמושתתתההורותסתיבתפהכרסום

שאינםמשפחהובקשריהפסיכולוגיתבהורותוגוברתההולכתוההכרה

זפרןרותז"רחלקנטלובפאנלחיתון.אודםקשריעלמבוססים

 ;הפריוןטכנולוגייתבעידןההורותבהגדרתשדנההבינתחומימהמרכז

 ,ביולוגיה :וממזרותבאבהותשדןלמשפטיםהספרמביתטריגרצביז"ר

שדנהמשפטשעריממכללתבלכראיילתוז"רהיל,דוטובתפוליטיקה

להורות.הזכותשלמגדרייםבהיבטים
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 ) 12.5.2009 (הכלכליהמשפטביתבנושאכנס

טיוטתלגבשהמשפטיסומשרדערךלניירותהרשותטיימואלהבימיס

ביתרונותיועטקהכנטבישראל,הכלכליהמשפטביתשללהקמתוחוק

בפרט,המוצעהמשפטביתושלבכללכלכלימשפטביתשלובחטרונותיו

בכנטהשתתפולמשפטיס,הטפרמבית ,חתמאירפרופ'רךיבהכנטבאיאת

מהשופטות ,אביבבתלהמחוזיהמשפטמביתאגמון-גונןמיכלזוורהשופטת

היועץ ,אלבקשמשוןעוווז ;בישראלוהתאגידיהכלכליבתחוסהבכירות

ופרופ' ;המוצעהמשפטביתמתווהאתשהציגער,ךניירותרשותשלהמשפטי

הצורךעלשדרבתאגידיסלדינימומחה ,אביבתלמאונירבטיטתיזליןעמרי

למשפטיס,הטפרמביתבאוםעיזוזוורהנחההכנטאת ,כלכלימשפטבבית

וחברה"למשפטליני Pההמרכז- ה~~?י"שלהשלישיהשנתיהכנס

חברתישינוישלבהנעההפליליהמשפטביתשלידו Pתפבנושא

) 20.5.2009 ( 

אשרהמחוזיהמשפטומביתהעליוןהמשפטמביתבדימוטשופטיס

בכנטחלקנטלו ,חברתישינויחוללההפליליהמשפטבתחוספטיקתס

אותסשהנחוהשיקוליסאתהציגוהשופטיס ,"משנהיימרכזשלהשנתי

למשפטיסהטפרביתטגלאנשיעסבמשותףובחנוהדיןפטקיכתיבתבעת

 ,בישראלוהחברההמשפטעלהפטיקההשפעתאת

דבריאת ,מורגתמררוווזנפתליבןארנהפרופ'בירכוהכנטבאיאת

חשין,מישאלהשופט :חלקנטלוובפאנל ,רביןיורםפרופ'נשאהפתיחה

יניבעוווזלזר,רותזוור ,רוטלויסביונההשופטת ,זורנרזליההשופטת

מורג.תמרוזוורואקי

 ) Women in Law Politics and Welfare" (31.5.2009 "גנושאמפגש

אליזבטעוווזאתאירחלמשפטיסהטפרבביתהפועלקונקורדמכון

שימשהאשר ,ברוקליןשלהפוליטיותהנשיסועידתמייטדתהולצמן,

 ,קטשרקירסטיןפרופ'ואת ,האמריקניהטנאטכחברתפעמיסארבע

אינטגרציהשללמחקרהאירופיהמרכזר"ויוהגןנקופמאוניברטיטת

בתפיטתמהפכנייסשינוייסעלהשוואתיתבפרטפקטיבהדנובכנטורווחה,

אתהחוטמיסהגורמיסועל ,ובמשפחהבכלכלה ,בפוליטיקההאישה

למעמדשהגיעומשפטניותשלהראייהמזוויתזאתכל ,השינוייסיישוס

 ,ובדנמרקבארצות-הרביתרב-השפעה

ןע'ס 1Iא

 ) 18.12.2008 (חתמאירמפרופ'פדרהאירוע

מלגותקרןהקמתעלהוכרז ,גזרוןתמרזוורידיעלשהונחה ,הפרדהרועיבא

המלגותהוענקומכןלאחרחת,ומאיררנהעוושאקזמית,מצוינותלעיזוז

ר"ודקנאוראיריטר"ד-אקדמיטגלאנשיילשנהקרןמטעסהראשונות

העטקיהמשפטבתחוסשמתמחיסמצטייניסטטודנטיסולשישהמריןיובל

שלמהפרופ'הוקרהודרבירבכותנשאוכןכמוחת, 'פרופשלללטהקרוב

חת,חובבומרמנימשהפרופ' ,עזןיורםפרופ' ,ברונפלזסםמרגרוסמן,

לשופטתדש Pהמו"המשפט"העתכתגשל 26גיליוןת Pהשערג

 ) 30.12.2008 (בן-פורתמרים

סימרלשופטתשהוקדש "המשפטיישל 26גיליוןשללאורהוצאתולכבוד

העתכתבקייס ,(בדימוט)העליוןהמשפטביתלנשיאהמשנה ,בן-פורת

בן-ארנהפרופ'השמחהכלתאתבירכומיוחד,השקהערב "המשפטיי

מבית ,ברקאהרןופרופ' ,דאזהמשפטיסשר ,פריזמןזניאלפרופ' ,נפתלי

המשפטביתונשיא ,הרצליההבינתחומיהמרכז ,למשפטיסרדזינרטפר

המדינהמבקר ,לינזנשטראוסמיכה(בזימוס)השופט ,(בדימוט)העליון

האורחהרצאתאת ,"המשפטייהעתכתבמערכתר"יו ,גזרוןתמרוזוור

פרופ'הרצה ,"הזהותשלוהפוליטיקההמשפטביןבן-פורת:מריסייבנושא

השופטת ,תל-אביבאוניברטיטתלמשפטיס,מהפקולטה ,מאוטנרמני

טיכוס,דברינשאהבן-פורתמרים(בזימוס)

י Pואויניברביןיורםמאתעונשין",ד"יניהספרת Pהשלכבודערב

) 18.1.2009 ( 

הטפרביתדקאן ,בן-נפתליארנהפרופ'-שנשאובדברינפתחהערב

פרקליטתשיבר,רחלעוווז ;למינהלהמכללההאקדמיהמטלול ,למשפטיס

הטפרביתדקאןטגןרבין,יורםפרופ'-הטפרמחברי ,המרכזמחוז

 ,בכירטגןואקי,יניבעוווז ,למינהלהמכללההאקדמיהמטלול ,למשפטיס

תודה,דברינשאו-המרכזמחוזפרקליטות ,הפליליתהמחלקה

אהרןפרופ'בהשתתפותפאנלהתקייסאלהמקדימיסדבריסלאחר

ביתנשיא ,הרצליההבינתחומיהמרכז ,למשפטיסרדזינרטפרמביתברק,

 ,פרטהאקדמיהמרכזנשיאשפירא,רוןפרופ' ;(בדימוט)העליוןהמשפט

פלזמן,אביגזורועוווז ;רחובות

מדעת"הסכמההספרפרסוםלכבוד-דעתמחוותמפגש

ו-אייל Pר Pניליד"רמאת "-1996התשנ"והחולה,זכויות Pבחו

) 22.1.2009 ( 

יישובאשכולראשגזרון,תמרזוור-והנחתהפתחההמפגשאת

למינהל,המכללההאקדמיהמטלול ,למשפטיסהטפרתימבטכטוכיס,

למשפטיס,הטפרביתדקאן ,בן-נפתליארנהפרופ'ברכותנשאה

בזואיותנשיםנגישותבנושאאורחהרצאתניתנההמפגשבמטגרת

לניהולבמחלקהדוקטורנטית ,גוטליבנורההגב'יזיעל-רפואילטיפול

עםשיחהתקייסההרצאהבתוסבן-גוריון,אוניברטיטת ,בריאותמערכות

שיוהדגוהערביתהערביתבשפההתקייסהשיח ,בזואיותנשיםנציגות

בדרביטיכמההאירועאתהבריאות,למערכתלשוניתבנגישותקשייס

האקדמיהמטלול ,למשפטיסהטפרבית ,קרקו-איילניליזוור-תודה

למינהל,המכללה

ההומניטריהמשפטבתחרותשהשתתפוהנבחרתחברילכבודערב

 ) 22.1.2009 (הראשוןום pבמוזכוהאדוםהצלבבחסותבסרייבו

הערבאת ,קונקורדומכוןבין-לאומימשפטאשכולבחטותנערךהערב

למשפטיס,הטפרביתדקאן ,נפתליבןארנהפרופ'-ברכהבדבריפתחה

עלטיפרו-שבתאיואלעזמימרןטלזמיר,נועם-התחרותמשתתפי

ספרז:מיכאלעוווזשלהרצאתוחתמההאירועאתהתחרות,חוויית

 ,"כמקצועהומניטארימשפטמוקשים:בשזהלטעון"
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 ) 8.3.2009 (צדקנווהדלאל,מתחם-אש/ה""משיבות

לאירועיחותםמפגשערךדלאלמתחםהנהלתבשיתוףלמשפטיםהטפרבית

הוקמובאירועדלאל,שבמתחםהאירועיםבמרכזהבין-לאומישהיהאיום

 ;"אחותייי ;"לאשהאשהיינשים:זכויותלמעןפעילותארגונישלדוכנים

אורנההאמניות:שלמיצירותיהןתערוכההוצגה ,"חךשפרופיל"ו "איתךיי

נטע ,-כהןץהלבירותי ,אריבןהילה ,אלפנטקיקי ,אטינגרברכה ,אוריין

חנותערכהאלהבצד ,רינגרטודוריתקרופיאקובאניה ,נאמןמיכל ,הררי

 ,ומיניותמגדרבנושאיטפריםמכירת "פשוטטיפורייהעצמאיתהטפרים

אתבן-נפתלי,ארנהופרופ!לייטרסךורףאנךריאהבירכולכנטהבאותאת

ונטלו ,לבנקרוןנעמיך IIעוהנחתהאשתחתעיתונאיותשנושאוהפאנל

באותראפע,וניךאלסרגוסטיענת ,גלילילילי ,ברגראווהר IIךחלקבו

שלבהנחייתהדיוןהתקייםשלאחריו ,"אל-ערבכלליידי"בטרטצפוהכנט

רוזנבלוםעמליה ,טריגרצביר"דשלובהשתתפותםלרמן,מוטקונהבילי

 ,הטרטבמאית ,מראענהואיבתיטאם

רדאיפרנססלפרופ'שהוענקכבודד"רתוארלכבודאירוע

 ) 17.3.2009 (קופנהאגןאוניברסיטתידיעל

טטודנטים ,עמיתים ,"קונקורדייכנטאורחי ,טגלחבריהתארחובאירוע

דקאן ,בן-נפתליארנהפרופ!דבריםנשאורדאי, 'פרופשלמשפחהובני

 ,קופנהאגןאוניברטיטתמטעםרטשרקירסטיןופרופ!הטפר,בית

רדאי,פרנטט 'פרופהשמחה,כלתוכמובן

-למשפטיםהספרביתובוגרילמוסמכיתאריםהענקתטקס
 ) 23.3.2009 (תל-אביבהבמה,לאמנויותהמשכן

טטודנטיםענייניעלהממונה ,ברונשטייןגליתעו"ךבהנחיית ,בטקט

המחזורשלבוגרים-417ולמוטמכים-13לתאריםהוענקו ,הטפרבבית

מקבליאתח,"תשטהלימודיםבשנתלימודיהםאתשטיימו-15ה

בן-ארנהפרופ! ,קאוליצחקמר ,נוימןזאבפרופ!בירכו:התארים

העליוןהמשפטביתשופטת ,לפסקריגאלמרהבוגרים,ונציג ,נפתלי

 ,"חרבתילשינויככליהמשפטייבנושאהרצאהנשאה-חיותאטתר-

-"עיר"-לכבוד 2מס'דעתמחוותמפגש
 ) 31.3.2009 ("מסמרים"בסדרתהעשיריהספר

בן-ארנהפרופ!שלרבכהבדברינפתח ,טריגרצביר IIךבהנחייתהערב

שבורוזן-צבי!איסיר IIךבהשתתפותפאנלנערךהמפגשבמהלךנפתלי.

שהםהטופרתואילו ,ביוגרפיהובאנטיבביוגרפיהנרבןיצחקהסופרדן

החיים.עלהכתיבהשלביתרונותיהעטקהסמיט

ם Iמ Iמבום Iמשפט

 ) 9.1.2009 (הפליליהמבויםהמשפט

 ,למשפטיםהטפרבביתהתקיים ,פליליבמשפטההתמחותאשכולבמטגרת

לא"בנושאפלילימבויםמשפטואקי,יניבך IIעושלהאקדמיתבהנחייתו

עזרהאי-הושטתשלבטוגיהעסקהמשפט ,"זוגךבתאובןדםעלתעמוד

שעמו ,השופטיםחברבפניהטטודנטיםטענוהמשפטבמטגרת ,זוגבניבין

שיבר!רחלעו"ך ,ךורנרךליה(בךימוס)העליוןהמשפטביתשופטתנמנו

םיהשופטנדרשוהיתרןיב ,פלךמןאביגךורך IIועומרכזמחוזפרקליטת

הבעלשבהםבמקריםזאת ,תרבותיתבהגנהלהכירישאםבשאלהלהכריע

 ,בתרבותומקובלתנשיםכלפיאלימותכיטוען

במשפטתרבותיתבהגנהההכרהנגדאחדפהפטקוההרכבשופטישלושת

במטגרתמיוחדותעשהחובותשלקיומןלשאלתבאשרהישראלי,הפלילי

ידיועלשיבררחלך IIעוידיעלשניתנה ,הרובדעתסברה ,הנישואיםמוטד

 ,זוגובתכלפימטוכןמצביצרהזוגשבןמקוםכי ,פלךמןאביגךורך IIעו

 ,בהריגתהאשםהואכןעשהומשלא ,חייהאתלהצילחובהעליוחלה

 ) 1 ". 1.2009 (האזרחיהמבויםהמשפט

למשפטיםהטפרבביתהתקייםמטחריאזרחימשפטאשכולבמטגרת

 ,"קטיניםעםשנכרתצרכניחוזהבגיןתביעהייבנושאאזרחימבויםמשפט

הטטודנטיםטבקה,אסףך IIעושלהאקדמיתבהנחייתוהתקייםהמשפט

שמוליקר IIך ,וןיהעלהמשפטתימב ,חיותאסתרהשופטתבפניטענו

ך IIועו ,למינהלהמכללההאקדמיהמטלול ,םילמשפטהטפרתימב ,בכר

שרף.זאב

 ,ניםיקטלחייבתןינאםהשאלהעמדההמבויםהמשפטבמרכז

פרטומותעבורלשלם ,טלוויזיהלתכנית ) sms (םיטלולרימטרוניםששלחו

אתרבתקנוןהמצויההוראהמתוקףוזאת ,אליהםשנשלחוטלולריות

 ,הטלוויזיהתכניתשלהאינטרנט

םגכמו ,הקטיניםאתבילחיניתןלאכיקבעוההרכבשופטישלושת

מפורשותאליהםשהתחייבולאלונוטפיםםיבתשלומ ,האפוטרופוטאת

אינםהםולכן ,נטתריםאלהחיוביםבהיות ,זאת ,המטרוןשליחתבעת

 ,האמורלתשלוםהצרכניםשלדעתםגמירותעלמעידים

 ) 21.1.2009 (החוקתיהמבויםהמשפט

משפטלמשפטיםהטפרבביתהתקייםחוקתימשפטאשכולבמטגרת

עםמשאלחוקשלהוראותיוחוקתיותייבנושאשעטקחוקתימבוים

מורןך IIעושלהאקדמיתבהנחייתההתקייםהמשפט ,"שטח)על(ויתור

המשנה ,חשיןמישאלהשופטבפניטענוהטטודנטים ,קנךלשטיין-היינה

ליועץהמשנה ,בלסמייקעו"ך ,(בדימוט)העליוןהמשפטביתלנשיא

 ,למשפטיםהטפרמבית ,נבותסוזיופרופ!(ייעוץ)לממשלההמשפטי

למינהל,המכללההאקדמיהמטלול

לחוקקתןינהאםהשאלותעלוהמבויםבמשפטשנידונוהטוגיותבין

חוק-יטו;דקתיבחקצורךיששמאאו ,רגילכחוקעםמשאלחוקאת

ורקאךתימוקנעםבמשאללהשתתפותהזכותכיהעובדהוהאם

אטורה,הפליהמהווההמדינה)לתושבי(ולאהמדינהלאזרחי

-נבותפרופ!שלהחולקתדעתהכנגד-קבעובלסך IIועוחשיןהשופט

להבחנהבאשרבחוק-יטוד,העםמשאלהטדראתלחוקקהכרחהיהלאכי

זוכי ,נבותופרופ!חשיןהשופטסברו ,לתושביםאזרחיםביןהחוקשעורך

 ,אטורההפליהמהווהאינה
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