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הרפורמה
המוצעת
בסדר
הדין
האזרחי
יום חמישי
 26במרץ2015 ,
באולם כס המשפט
ע"ש מלכה ברנדר

לאישור השתתפות
ובירורים:
איה שלום
מרכז-על ע"ש צגלה
Cegla@post.tau.ac.il

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט
 13:00–12:30התכנסות
 13:30–13:00דברי פתיחה :השופט (בדימוס) משה גל ,מנהל בתי המשפט לשעבר
 14:45–13:30הרפורמה  -מבט כללי
יו"ר :אלון קלמנט ,המרכז הבינתחומי הרצליה
§ איסי רוזן-צבי ,אונ' תל אביב | "ארבעה כשלים מבניים שבהן לוקה הרפורמה"
§ דודי שוורץ ,הקריה האקדמית אונו | "הגישה הניהולית לסדרי הדין"
§ רונן אברהם ,אונ' תל אביב; ואיתי ליפשיץ ,המרכז האקדמי למשפט ועסקים |
"פלורליזם של סדרי הדין בתנאי אי-וודאות"
§ שי נ .לביא ,אונ' תל אביב | "החצנות דיוניות"
§ אלון קלמנט ,המרכז הבינתחומי הרצליה | "רפורמה בפסיקת הוצאות משפט בהליך
האזרחי"
 15:00–14:45הפסקה
 16:00–15:00פעולות מקדמיות
יו"ר :ארנה רבינוביץ'-עיני ,אונ' חיפה
§ עידו באום ואסף טבקה ,המכללה למנהל | "פעולות מקדמיות לפני הגשת תובענה:
מה ,למה ואיך?"
§ ארנה רבינוביץ'-עיני ,אונ' חיפה | "הליכים מקדמיים ADR ,וגישה לצדק בראי
הרפורמה בסדרי הדין האזרחיים"
§ חנן מנדל ,הקריה האקדמית אונו | "עיצוב הליכי גילוי מוקדם"
§ קרני פרלמן ,המכללה למנהל | "הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי בראי ניהול
סכסוכים ויישובם"
 16:15–16:00הפסקה
 17:30–16:15הליך אחד או ריבוי הליכים
יו"ר :איסי רוזן-צבי  ,אונ' תל אביב
§ ערן טאוסיג ,האונ׳ העברית | "האמנם טובים השניים מן האחד? ריבוי המסלולים
להגשת תביעה אזרחית"
§ אהרן אורנשטיין ויעל עפרון ,המכללה האקדמית צפת | "לאן נעלם סדר הדין
המהיר? או כולנו סדר דין מהיר?"
§ אסף פוזנר ,כהן ,וילצ'יק ,קמחי ושות' עורכי דין | "לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו:
פרוצדורה זהה לתביעות פח ולתיקי רשלנות רפואית?"
§ יעל ארידור ,גולדפרב-זליגמן ושות' עורכי דין | "סדרי הדין בליטיגציה תאגידית"
§ דפנה קפליוק ,גולדפרב-זליגמן ושות' עורכי דין | "התנאה מראש על תקנות סדר
הדין האזרחי – הצעה ליישום"
 17:45–17:30הפסקה
Dame Hazel Gillian Genn, University College London 19:00-17:45
"רפורמות דיוניות מפרספקטיבה השוואתית"
 19:15-20:30הסדרים פרטניים
יו"ר :ישראל לשם ,מיתר ,ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טל ושות' עורכי דין
§ יצחק כהן ,הקריה האקדמית אונו | "תיקון טעות בפסק דין"
§ מיכאיל קרייני ,האוני' העברית | "סמכות השיפוט הבינלאומית של בתי המשפט
בישראל' :וישן מפני חדש תוציאו'"
§ ישראל לשם ,מיתר ,ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טל ושות' עורכי דין | "עיקרי הרפורמה
בתחום הסעדים הזמניים"
§ יובל סיני ,המכללה האקדמית נתניה | "כתבי טענות בהליך האזרחי – מבנה
ומטרות"
§ אייל רוזובסקי ,צלרמאיר ,פילוסוף ,רוזובסקי ,צפריר ,טולידאנו ושות' עורכי דין |
"כתבי הטענות"
§ רביע עאסי ,אונ' חיפה | "צדק תלת-מימדי"

