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כנס היסוד של ICON-S Israel

(הסניף הישראלי של האגודה הבינלאומית למשפט ציבורי )ICON-S -
אנו שמחים להודיע על פתיחת הסניף הישראלי של האגודה הבינלאומית למשפט ציבורי
 ICON-Sועל כנס אקדמי שיערך לרגל ההקמה.
האגודה הבינלאומית למשפט ציבורי הוקמה לפני כשנה ,כהמשך לכתב העת המוביל ICON
הפועל באוניברסיטת ניו יורק .כנס הפתיחה של האגודה בפירנצה אשתקד יצר פלטפורמה
חדשה ומלהיבה לכל העוסקים במשפט הציבורי מתוך ראיה רחבה ,גלובלית והשוואתית.
מטרת הסניף הישראלי של  ICON-Sתהיה לאגד את קהל
החוקרים בישראל בתחומי המשפט הציבורי ולשמש גשר
בין החוקרים בסניף הישראלי לבין הסניפים האחרים
שנפתחו וייפתחו בקרוב (באוסטרליה ,אירופה ,אסיה
ועוד) והאגודה הבינלאומית למשפט ציבורי.
אנו מזמינים את קהילת המחקר הרלוונטית בישראל להציע
מושבים ומאמרים לכנס (בעברית או באנגלית) בנושאים הקשורים
למשפט הציבורי במובן הרחב ,בין אם בהקשרים השוואתיים
וגלובליים ,ובין אם בהקשרים מקומיים ,ובכלל זה מאמרים מתחום
המשפט החוקתי ,המשפט המינהלי והמשפט הבינלאומי ,היבטים
ציבוריים של המשפט הפלילי ,ההסטוריה של המשפט ומשפט
וכלכלה ,ותחומים משיקים בדיסציפלינות אחרות.
הכנס הראשון של הסניף הישראלי יערך במשך יום אחד ,בתאריך
 14למאי  2015במרכז האקדמי למשפט ולעסקים; בשנים הבאות
הכנס ינדוד בין הפקולטות למשפטים בישראל.
החברות בסניף הישראלי של  ICON-Sאינה כרוכה בתשלום
וההשתתפות בכנס תחשב גם לצורך חברות בסניף הישראלי.
במעמד הכנס ניתן יהיה להצטרף גם ל  ICON-Sהבינלאומית.
עלות החברות באגודה הבינלאומית הינה  90דולר אמריקאי .דמי
החבר יאפשרו השתתפות בכנס הבינלאומי הבא של ICON-S
שיתקיים בניו יורק בתאריכים  4-2ביולי ( 2015כולל ארוחות) ,מנוי
אלקטרוני על כתב העת  ,ICONוהרשאה לציין את החברות על
גבי כרטיס הביקור.
הצעות למושבים או להצגת מאמרים יש להגיש עד לתאריך 15
בדצמבר  2014בדואר אלקטרוני אל נדיב מרדכי ,מזכיר הסניף:
m.nadiv@gmail.com

הצעות למושבים תוגשנה כדלקמן:
•כותרת המושב.
•פרטי המציע ושיוך אקדמי/מוסדי.
•פרטי היו”ר למושב ושיוך אקדמי/מוסדי.
•תקציר התמה של המושב – עד  400מילים.
•תקצירי הרצאות המשתתפים בפאנל – עד 400
מילים למשתתף.
•וכן ,לכל תקציר :שם המציג/ים ושיוך אקדמי/
מוסדי ,כותרת כל הרצאה.
•כן יצורפו במרוכז כתובות המייל של המציע ,היו”ר
והמשתתפים.
הצעות למאמרים תוגשנה כדלקמן:
• כותרת ההרצאה
•תקציר הרצאה עד  400מילים
•פרטי המציע ושיוך אקדמי/מוסדי
• כתובת המייל של המציע
מארגני הכנס :ד”ר עידו פורת וד”ר גילה שטופלר
מזכיר הכנס :מר נדיב מרדכי
חברי הועד המייעץ של :ICON-S Israel
ד”ר אורי אהרונסון ,פרופ’ ישי בלנק ,פרופ’ אייל
בנבנשתי ,פרופ’ ארנה בן-נפתלי ,פרופ’ יואב דותן,
פרופ’ אלון הראל ,ד”ר רבקה ווייל ,פרופ’ משה כהן-
אליה ,פרופ’ ברק מדינה ,ד”ר עידו פורת ,פרופ’ אמנון
רייכמן ,ד”ר גילה שטופלר ,ד”ר הילה שמיר ,פרופ’
יובל שני.
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