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 2019בדצמבר   29א' בטבת תש"פ, ביום ראשון,  אילן-פקולטה למשפטים, אוניברסיטת ברביתקיים 

 

חוקרות וחוקרים מכל תחומי הדעת )ובכלל זאת משפטים, מדיניות ציבורית, מדע המדינה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה,  
,  גיאוגרפיה , סכסוכים תקשורת, יישוב, סוציאלית קרימינולוגיה, כלכלה, מנהל עסקים, עבודה , היסטוריה, פסיכולוגיה

-פילוסופיה, לימודי מגדר, ספרות ואומנות ועוד(, ובכל שלבי המחקר )כולל תלמידות ותלמידי מחקר בדוקטורט ובפוסט
דוקטורט(, מוזמנים להגיש הצעות למושבים לכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה בנושאים הקשורים  

משפטי ובין משפט קשה ומשפט רך. ניתן להגיש הצעות להרצאות בודדות, אולם עדיפות  -המשפטי ללאלקו הדק בין 
 תינתן להצעות למושבים.

גבולות המשפט מתרחבים, משתנים ומתפתחים בעשורים האחרונים. אל תוך המשפט נכנסים תחומי חשיבה ועשייה  
וח, מעולם הטיפול, מחקר יישוב וניהול סכסוכים וכיוצא  שונים, הכוללים היבטים מעולמות התוכן של מדעי החברה והר

באלה עולמות תוכן. היכרות עם תחומים אלה ודיון שיטתי בשילובם במשפט חשובים הן לצורך קידומו של המשפט 
(, המוצג לרוב כהנגדה או soft lawוהתפתחותו והן לצורך ניסוח מחדש של גבולותיו. נוסף  על אלה נפוץ המשפט הרך )

למחצה שאינם בעלי תוקף משפטי מחייב,  -. המשפט הרך כולל מכשירים משפטיים(hard law)למה למשפט הקשה כהש

ידי ממשלות וארגונים פרטיים. בעוד שמקורו  -כגון הצהרות, החלטות לא מחייבות ומסמכי פרשנות והנחיה שנוצרים על
ך" התרחב אל מעבר להקשר של המשפט של משפט רך הוא במשפט הבינלאומי, מזה שנים רבות שהמושג "משפט ר

דוגמת המשפט הפלילי, המשפט המנהלי  –הבינלאומי. כך, בעוד שהמשפט הקשה מתייחס למשפט המחייב והאכיף 
ידי מערכות המשפט ומערכות אכיפת החוק -המשפט הרך מתייחס לכל מה שאינו מחייב ואכיף על –והמשפט הפרטי 

מדינתי ומערכות אכיפה חברתיות. אף ללא תוקף משפטי מחייב, המשפט הקלסיות, במסגרת המשפט הבינלאומי, ה
הרך הוא בעל ערך רב בהכוונת התנהגותם של פרטים וארגונים בחברה. כך, באמצעות יצירת נורמות ואכיפתן  
החברתית, יכול המשפט הרך להשלים את המשפט הקשה ואף להתעלות עליו בהיבטים רבים. נורמות של משפט רך 

 אפוא הן מהמשפט הבינלאומי, הן מהמשפט הלאומי והן מהספירות הפרטיות. מוכרות 

 

 

 



 

 

Tel טל: 8103 531 3 972+ :    Fax: +972 3 738 4044 :פקס    events.law@.biu.ac.i l   

Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il • ישראל52900, רמת גן )ע"ר( אילן-אוניברסיטת בר ,  

 

    

 

                           

 

 

 

 

 

בין המשפטי ללא משפטי; במהותו של המשפט הרך וביחסו אל המשפט    –הכנס יעסוק בגבולותיו של המשפט  
הקשה; במשפט הרך השלטוני, המקומי, האזרחי, העסקי, הבינלאומי והחברתי; באתגרי המשפט הרך במאה 

; ביעילותו של המשפט הרך, יתרונותיו וחסרונותיו; בתיאוריה ובפרקטיקה של משפט רך בישראל 21-ה
ותו של המשפט הרך על פני סקטורים ותחומי פעילות מגוונים; בעשיה בינתחומית ובעולם; בתחומי התפרש

בהקשרים של קליניקות משפטיות המשלבות משפט רך וקשה וכן תחומי שיח מחוץ למשפט; ביחס בין משפט  
וטיפול בעשייה המשפטית והקלינית; בתופעת המשפט ו... והשפעתה על גבולות המשפט ובנושאים נוספים 

 ים באופן כללי לתמה של הכנס.המתאימ
נושאים רלוונטיים עשויים לכלול את הממשק שבין משפט לעולמות תוכן אחרים שמהם הוא מושפע ושעליהם 
הוא משפיע; כלי המשפט הרך של האיחוד האירופי; ביוש )שיימינג( בעידן הדיגיטלי; קודים וולונטריים של  

בלתי פורמליים ליישוב סכסוכים; אמנות, מדריכים, גילויי דעת,  ארגונים עסקיים ואיגודים מקצועיים; מנגנונים
קודים אתיים, מסמכי פרשנות, ניירות עמדה, החלטות בלתי מחייבות והצהרות של ממשלות, רשויות מנהליות 

 וארגונים פרטיים וקביעת מדיניות בכלים של משפט רך.   
חשוב לא פחות מכך, לדון בהיבטים המעשיים   מטרת הכנס היא לבחון נושאים אלו בהיבטים תיאורטיים, אך

הכרוכים בהם, ובכלל זאת באמצעות סוכני שינוי המניעים את המשפט המתפתח על גבי סקלת המשפט 
משפטי. כך למשל מוזמנים מנהלי ומנהלות קליניקות -רך ובנקודות ההשקה בין המשפטי ללא-הקשה

תיאורטי לחלוק מניסיונם ותובנותיהם לגבי משפטיות המשמשים גשר בין עולם המשפט הפרקטי לזה ה
תהליכי ריכוך המשפט בהם הם נוטלים חלק במסגרת הליכים אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים, המשפט 

דין בארגוני זכויות אדם או - הטיפולי, או כמובילי שינוי מדיניות ברשויות השונות. כמוהם מוזמנים גם עורכי
 אקדמיה.       בארגונים חברתיים אחרים, לצד אנשי 

 ות/מהמשתתפים ת/שמות כל אחד ;המוסדית ה/והשתייכותו ה/הצעה למושב תכלול את שם המציע
מילים ותקצירי מאמרים באורך של עד   250באורך של עד מושב תמה מרכזית ל ;המוסדיתן /והשתייכותם

כלול בין  מושב י .ה/ושל המציע ות/כן יצורפו פרטי קשר )טלפון ודוא"ל( של כל המציגים; מילים כל אחד 500
המשתתפים בהן   ראש. ועדת ההיגוי עשויה לצרף להצעות שמספר-ת/וכן יושב ות/ה מציגים/ה לארבע/שלוש

 מושב.ה ת/, או להציע הצעות כאמור ליוזםה/ראש מתאים-ת/או יושב  ות/ נוספים ות/ נמוך מציגים
   ilsabarilan2019@gmail.comלדוא"ל  10.201930.נא לשלוח הצעות למושבים עד ליום  

 ניתן להפנות שאלות או בירורים בקשר לכנס ולהצעות לאותה הכתובת.
)שימו לב שלפחות לעת עתה לא  כאןמלאתר האגודה הישראלית למשפט וחברה )בהקמה( ראו קישור זמני 

 ניתן להגיש הצעות לכנס דרך האתר(.
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