
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 התוכנית לפיתוח חשיבה יצירתית
 לפתרון בעיות מבצעיות 

 

 
 סידרת מפגשים  

  אקדמיה–האוויר ֿחיֿל

 
 

Development of Innovative Thinking 
for Solving Mission Oriented 

Challenges 
 

 
A Series of Meetings 
Air Force - Academia 

 
 

 2013מרץ 





 התוכנית לפיתוח חשיבה יצירתית
 לפתרון בעיות מבצעיות

 

 
 

 

 2 

 
 

 
 

 
 לוף אמיר אשל א–האוויר ֿמפקד חיֿל

 
 
 
 
 

 האוויר והאקדמיהֿמתכבד להזמינך למפגש בין צמרת חיֿל
 

 :הכולל סדרת הרצאות ודיון בנושא
 
 
 

 
 החוק ושבחו

 
 

 

 ג"ג אדר תשע" כ– 5.3.2012ֿהמפגש יתקיים ב

 נוףֿהאוויר בתֿלֿבבסיס חיֿל

 במסגרת יום חיילי של הסגל הבכיר

 
 

 
 
 

 
     יום העיון מבוצע בהובלת

  מוטי חביון' לומית חביון ופרופר ש"ד
 וביוזמתם

 





 התוכנית לפיתוח חשיבה יצירתית
 לפתרון בעיות מבצעיות

 

 
 

 

 3 

 
 

 עמוד                תוכן העניינים
 

   5-4           תוכנית המפגש
 :משתתפים 

 מוטי חביון ' פרופ

 

 קורות חיים ופרסומים נבחרים של המרצים  ,תקצירי ההרצאות

              

  11-6      שלו גבריאלה' פרופ

  19-12      אבינועם רכס' פרופ

 22-20      ר נימרוד קוזלובסקי"ד

   29-23       עזרי טרזי' פרופ

 32-30       אריה ורדי' פרופ

 39-33      אליעזר רבינוביץ' פרופ

  45-40     השופט אליקים רובינשטיין

     46            רשימת המפגשים הקודמים

 
 :הערות

 .ההרצאות תינתנה בשפה העברית •

לקראת הדיון בפאנל , רצים תתאפשר במשך הפסקת הצהרייםהפניית שאלות למ •
 . תוצגנה השאלות ותינתנה התשובות בו , המסכם 

 .המשתתפים בפאנל יהיו כל המרצים ומומחים נוספים בתחום •

 פרטים נוספים בקשר למפגש והמשך הפעילות הנלווית ניתן לקבל  •
  02-675-8160; 0544-560-803/4; 02-534-3608: בטלפונים        

     com.shlomit@chevion ל "ובדוא        
 

 !הכנס פתוח למוזמנים בלבד •
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 החוק ושבחו: מפגש שמיני
 

 

 נוףֿהאוויר בתֿלֿבסיס חיֿל  : המקום

 ג "ג אדר תשע"  כ-  5.3.2013           : התאריך

 16:30 – 00:08            : הזמן

 

 תוכנית המפגש

 התכנסות וארוחת בוקר קלה             08:40 – 08:00

 א" רלכ- )בודי(אלוף אילן בוגר ֿתֿת            : ברי פתיחהד   09:00 – 08:40

  יוזמת ומרכזת התוכנית– ר שלומית חביון"ד                         

 הל המדעי של התוכניתהמנ, מוטי חביון' פרופ -ר "יו: מושבי הכנס 16:10 – 09:00

 הרצאות מן אקדמיה  12:10 – 09:00

 גבריאלה שלו'  פרופ  09:40 – 09:00    

 אבינועם רכס' פרופ    10:20 – 09:40    

 הפסקת קפה  10:50 – 10:20

 ר נימרוד קוזלובסקי"ד  11:30 - 10:50                          

 י טרזיעזר' פרופ   12:10 – 11:30               

 

            הפסקה לארוחת צהרים13:10 – 12:10

 

 הרצאות מן אקדמיה           15:10 – 13:10

 אריה ורדי' פרופ  13:50 – 13:10    

 אליעזר רבינוביץ' פרופ 14:30 – 13:50    

 השופט אליקים רובינשטיין  15:10 – 14:30    

 אריה ורדי'  פרופ– מנחה:            פאנל מסכם ודיון16:10 – 15:10

 האווירֿמפקד חיֿל, אלוף אמיר אשל         :דברי סיכום              16:10

 קפה וכיבוד    16:30
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 :המרצים מן האקדמיה
 

 , המנהל המדעי של התוכנית, ר מושבי הכנס"יו  –  מוטי חביון' פרופ
 האוניברסיטה העברית בירושלים, הקתדרא לחקר הלב

 
  נשיאת המועצה האקדמית בקריה האקדמית אונו–לו גבריאלה ש' פרופ

  "המשפט ושברו"
“The Enigma of Law”    

 
 'הדסה'האוניברסיטאי של בית החולים ,  המחלקה לנוירולוגיה–אבינועם רכס ' פרופ

 בירושלים
 "אמור את האמת ואמור זאת מהר: אמת ושקר ברפואה"

“Truth and lie in medicine: Tell the truth and tell it fast” 
 
 ס למינהל עסקים אוניברסיטת תל אביב" הפקולטה לניהול ביה–ר נימרוד קוזלובסקי "ד
 "טכנולוגיה לחיזוי ומניעת פשיעה"

“Technology for crime prediction and prevention” 
 

 האקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים,  בצלאל–עזרי טרזי ' פרופ
 שליםהאקדמיה לאומנות ועיצוב ירו

 " מחוק– רחוק -חוק "
“Form - reForm – deForm” 

 
 אוניברסיטת תל אביב , מהטה-ש בוכמן"ס למוסיקה ע"ביה –אריה ורדי ' פרופ

 "חוקיות וחופש במזורקות של שופן"

“Order and freedom in Chopin’s  Mazurkas” 
 

,  דעי הטבעהפקולטה למתמטיקה ולמ, מכון רקח לפיסיקה –אליעזר רבינוביץ ' פרופ
 האוניברסיטה העברית בירושלים

 "הישגים ומגבלות, דעות קדומות-חוקי הפיזיקה"
“The Laws of Physics-Prejudices, Successes and limitations.”     

 
  בית המשפט העליון–השופט אליקים רובינשטיין 

  על מעשה השפיטה–" לב שומע"

"The listening heart"- on judging. 
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    גבריאלה שלו' פרופ

 
 נשיאת המועצה האקדמית 

       בקריה האקדמית אונו
        

    

    

    

    

 
 
 

 
 

 המשפט ושברו 
The Enigma of Law 

 

 תקציר

תיסוב על שאלת הקשר בין תחום המשפט ובין תחומים " המשפט ושיברו"הרצאתי על הנושא 

 .אחרים

אתאר את הקשר בין . על כל הפעולותוהמשפט משתרע " הכל שפיט"אפתח בתיאור הגישה שלפיה 

גם בהריע שופרות המלחמה ישמיע ("בין משפט וצבא ; ")אקטיביזם שיפוטי("משפט ופוליטיקה 

מיהם שליטי (בין משפט ועסקים ; "!)"it is not done(בין משפט ואתיקה ; ")שלטון החוק את קולו

יום אבהיר כי לגישתי לא הכל לס). ?"שמום-אום("בין משפט פנימי ומשפט בינלאומי ; )?החוזה

 .ויש להכיר במגבלות המשפט והחוק, שפיט

 

 קורות חיים

 גבריאלה שלו  ' פרופ

il.ac.Gabriela@ono 

. גבריאלה שלו משמשת כיום כנשיאת המועצה האקדמית העליונה של הקריה האקדמית אונו' פרופ

 .האשה הראשונה שכיהנה בתפקיד זה, )2010-2008(מ "לאושגרירת ישראל : בעבר

שלו לוועדות אקדמיות ולגופים  ציבוריים שונים והתמנתה ' הצטרפה פרופ, מאז שובה ארצה

 .מ"כחברה במועצת המנהלים של בנק לאומי לישראל בע
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שלו פרופסור מן המנין בפקולטה למשפטים ' היתה פרופ, 2002בשנת , עד לפרישתה המוקדמת

דיני חוזים ומשפט השוואתי , אורחֿכפרופסוֿר, היא לימדה. באוניברסיטה העברית בירושלים

משתתפת קבועה בכינוסים בינלאומיים . אירופה וקנדה, באוניברסיטאות שונות בארצות הברית

משך שנים רבות . כמומחית למשפט השוואתי וכחברה באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי

ת של פסקי הדין של בית המשפט העליון וכן ערכה את מדור המשפט היתה העורכת הראשי

ופרס הוקרה ) 1991(פרס צלטנר למשפט ) 1989(כלת פרס זוסמן למשפט . באנציקלופדיה העברית

 ).2003(הדין על הישגים מיוחדים במחקר האקדמי של המשפט ֿמטעם לשכת עורכֿי

. רובם בדיני חוזים,  בעברית ובאנגליתשלו כתבה אחד עשר ספרים ויותר ממאה מאמרים' פרופ

 .ספריה על דיני חוזים הם ספרי יסוד בדיני החוזים בישראל

לצד . שלו נחשבת מומחית מובילה בארץ בתחום דיני החוזים וחוזי הרשות הציבורית' פרופ

שלו במתן יעוץ וחוות דעת משפטיות בתחום דיני החוזים ' פעילותה האקדמית עוסקת פרופ

 . ל"בארץ ובחו, דיןֿבוררים ועורכֿי, מוסדות, זרחי לגופים ציבורייםוהמשפט הא

שלו חברה בגופים ובוועדות ציבוריות ' מ היתה פרופ"עד ליציאתה לשליחות כשגרירת ישראל לאו

חברה בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית וחברה בוועדה , ר בפועל של רשות השידור"יו: ביניהם(

; )1991(דירקטוריון מעריב : כלהלן, ובדירקטוריונים עסקיים) י ממשלהלגיבוש כללי אתיקה לחבר

דירקטוריון חברת החשמל וראשות ; )1996-1991(דירקטוריון בנק הפועלים וראשות ועדת ביקורת 

דירקטור מקרב ; )2000-1996(דירקטוריון הסתדרות מדיצינית הדסה ; )2005-1995(ועדת ביקורת 

; )2006-1999(מ "דירקטור בכור תעשיות בע; )2002-1998(מ " בעהציבור בחברת פיבי אחזקות

דירקטור חיצוני בטבע תעשיות פרמצבטיות ; )2008-2001(מ "דירקטור חיצוני באסם השקעות בע

 ).2008-2006(מ "דירקטור חיצוני בקבוצת דלק בע; )2008-2003(מ "בע

 

 רשימת פרסומים 

 גבריאלה שלו' פרופ

 

 ספרים .1

 ).1974(ירושלים  , בהוצאת המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי,בחוזיםתניות פטור  .1

הוצאת , טדסקי' במסגרת הסדרה פירוש לחוקי החוזים בעריכת ג, חוזה לטובת אדם שלישי .2

 ).1977(ירושלים , המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי

וצאת המכון ה, טדסקי' במסגרת הסדרה פירוש לחוקי החוזים בעריכת ג, כריתת חוזה .3

 ).1978(ירושלים , למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי

הוצאת , טדסקי' במסגרת הסדרה פירוש לחוקי החוזים בעריכת ג, פגמים בכריתת חוזה .4

 ).1981(ירושלים , המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי

 ).1985(ירושלים , חוזי רשות בישראל .5
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הוצאת המכון , טדסקי' ים בעריכת גבמסגרת הסדרה פירוש לחוקי החוז, תוכן החוזה .6

 ).1988(ירושלים , למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי

 ).1990(הוצאת דין , דיני חוזים .א7

 ).1995(הוצאת דין , מהדורה שניה, דיני חוזים .ב7

 ).1999(הוצאת דין , חוזים ומכרזים של הרשות הציבורית .8

 ).1999-ט"מהדורת תשנ(ה הפתוחה הוצאת האוניברסיט, שלושה כרכים, דיני חוזים .9

10. )2000Kluwer Law International, (Contract Law, Israel )  מונוגרפיה במסגרת האנציקלופדיה

   ). International Encyclopedia of Lawהבינלאומית למשפט 

 ). 2005(הוצאת דין , לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי,  החלק הכללי–דיני חוזים  .11

 ).2009(הוצאת דין ,  התרופות–דיני חוזים  )יחד עם יהודה אדר( .12

 

 מאמרים .2

 .577 משפטים) ט"תשכ(' א, "חוזה נספח" .1

 .652 משפטים) א"תשל(' ב, "הפרת חוזה וביטולו" .2

3. 123, .Rev. L. Is) 1973(8 , ”Remedies on Anticipatory Breach." 

 .653 משפטים) ג"תשל(' ד, "להוכחת תנאי מאוחר" .4

 משפטים) ג"תשל(' ה, "תוקפה והיקפה של תניית פטור בתכנית ההגרלות של מפעל הפיס" .5

173. 

6. 274, .Rev.L.Is) 1974(9 , ”1973Law, ) General Part(Comments on Contracts ." 

7.  th9Israeli Reports to the , ”The Validity of Clauses Excluding or Limiting Liability “

43) 1974(, ional Congress on Comparative LawInternat. 

8. Louisiana Law 35 , "A Source Study of Israel's Contract Codifications) "Herman. with S(

1091) Special  Issue1975  (Review. 

 .544 משפטים) ו"תשל(' ו, "צדק ודין חוזים" .9

 .141 עיוני משפט) ו"תשל(' ה, "ם החדשזכות צד לחוזה וזכות אדם שלישי ערב חוק החוזי" .10

 .118 משפטים) ו"תשל(' ז, "תום לב במשא ומתן:  לחוק החוזים12סעיף " .11

12. 315, .Rev.L.Is) 1976(11 , ”A Comparative Analysis: Third Party Beneficiary." 

13. 33, Tel Aviv University Studies in Law) 1975(, ”From Common Law to Independence." 

14. Boston College)  1977(1 , ”A Comparative Synthesis: Control over Exemption Clauses" 

. International and Comparative Law Journal, 11 

 .466 משפטים) ח"תשל(' ח, "האם חלה תורת ההפרה היסודית במשפט הישראלי" .15

16. 474, .Rev.L.Is) 1978(13 , ”raeli LawExemption Clauses and Third Parties in English and Is". 

17. 444, .Rev.L.Is) 1979(14 , ”Administrative Contracts." 

 .215 הפרקליט )ם"תש(ג "ל, "?האם חייבת המדינה לכבד את התחייבויותיה החוזיות" .18
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 .439 משפטים) א"תשמ(א "י, " קווים מנחים–פגמים בכריתת חוזה " .19

 .501 משפטים) א"תשמ(א "י, "?"ברלא נעשה ד" האמנם –טעות בחתימה " .20

 .595 משפטים) א"תשמ(ב "י, "המדינה כצד לחוזה אחיד" .21

22. 127, .Rev.L.Is) 1983(18 , ”Good Faith in Public Law." 

 .159) ד"תשמ (ספר זוסמן, "השתחררות המדינה מחוזה" .23

 .201 עיוני משפט) ו"תשמ(א "י, "הדין והדיין: חוזה רשות" .24

 .295 משפטים) ז"תשמ(ז "י, "השתק ותום לב, הבטחה" .25

26. 425, .Rev.L.Is) 1987(21 , ”Unenforceable and Unjustifiable Contracts." 

 .465 משפטים) ח"תשמ(ג "י, "מה נותר מחופש החוזים" .27

28.  34Public Contract Law Journal18 ) 1988(, ”Government Contracts in Israel." 

 .665 משפטים) ח"תשמ(ג "י) ביקורת ספרים(, "חוק החוזים האחידים: נון-אריאל בן" .29

 .293 עיוני משפט) ט"תשמ(ד "י, "ההליך הטרום חוזי" .30

 .457 משפטים) ן"תש(ט "י, "זכרון דברים ותום לב" .31

32. th
13Israeli Reports to the , ”Contractual Process under Israeli Law-The Pre" 

he Harry Sacher Institute for Legislative Research T (International Congress of Comparative Law

and Comparative Law 1990) 15.    

 .651 משפטים) ן"תש(ט "י, "ארבעים שנה לדיני החוזים" .33

a33. 652, .Rev.L.Is) 1990(24 , ”Forty Years of Contract Law." 

34. 229, iversity Studies in LawTel Aviv Un) 1990(10 , ”Standard Contracts Under Israeli Law." 

35.  179)1990Kluwer,  (Precontractual Liability: , in”Precontractual Liability in Israel." 

 .20 הפרקליט) ן"תש(' מ, "חובת הגילוי בחוזי ביטוח" .36

 .299) 'א כרך ב"תשנ(, ספר אורי ידין, "חוזה הסותר את תקנת הציבור" .37

 .215 עיוני משפט) ב"שנת(ז "ט, "הסכמים פוליטיים" .38

a 38. 442, .Rev.L.Is) 1992(26 , ”Political Agreements." 

39.      Equity and Contemporary Legal Developments : , in”Negotiating in Good Faith" 

. (The Harry Sacher Institute for Legislative Research and Comparative Law, 1992) 818 

40. )1996Kluwer,  (Introduction to the Law of Israel: , chapter in”LawContract ". 

  משפט)ג"תשנ(' א) ביקורת ספרים" (האחריות החוזית של רשויות המינהל, דפנה ברק" .41

 .557 וממשל

42.  Tradition andEuropean Legal  :, in”Codification of Private Law and Consumer Protection"

493) 1994rry Sacher Institute for Legislative Research and  Comparative Law, The Ha (Israel. 

 .13 משפטים) ד"תשנ(ג "כ, " הערות על שניותו של המשפט–ירושלים בין ונציה לבלמונט " .43

 .455 משפט וממשל) ד"תשנ(' ב, "מכרזים ציבוריים לאחר חקיקת חוק חובת המכרזים" .44
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 .153) ה"תשנ (שנתון משפט העבודה ,"חופש וצדק בדיני חוזים" .45

 .607) ה"תשנ (ספר זיכרון לגד טדסקי, "לקראת דיני סיכול חדשים" .46

 האקדמיה הלאומית הישראלית, " דברים במלאת שלושים למותו–לזכרו של גד טדסקי " .47

 .25) ה"תשנ (למדעים

48.  Institute for The Harry Sacher (General Surveys: The Law of Israel: , in”Contract Law”

Legislative Research and Comparative Law, 1995) 198. 

49. Essays on European Law and : in ,"Goods between Europe and Israel International Sale of"

 Comparative Law, esearch andRegislative L for teacher Instituarry SThe H( Israel  

1113) 1996.( 

 .393 מחקרי משפט) ו"תשנ(ב "י, "זים ציבוריים לאחר חוק חובת המכרזיםמכר" .50

51.  185Public Procurement Law Review) 1997(” Public Procurement Contracts in Israel." 

 .179 משפטים) ח"תשנ(ט "כ, "מכרזים פרטיים" .52

53. blic Procurement Law Pu) 9981(," Public Tendering Procedures in Israel) "with Eyal Gur (

105Review . 

54.    Towards a new European Ius Commune:  in"Constitutionalization of Contract Law" 

   205)The Harry Sacher Institute for Legistative  Research and Comparative Law, 1999.(  

 .41 קרית המשפט) א"תשס(' א, "כבוד האדם וחרותו על דיני החוזים: השפעת חוק יסוד" .55

 .486) 2002, הוצאת סדן (ספר מנחם גולדברג, "חופש העיסוק וחופש החוזים" .56

57. Liber Amicorum Jacques Herbots : , in"Chief Justice Barak's Theory: Interpretation in Law"

123 .Rev.L.Is) 2002(36 : , and in)2002Kluwer, (. 

 .3 משפטים) ב"תשס(ב "ל, )"מנישם ז(נטלמניים 'הסכמים ג" .58

 .21 קרית המשפט) ב"תשס(' ב, "? לאן או מה ארע לתקנת הציבור–סוס הפרא " .59

 .23 המשפט) ב"תשס(' ח, " תורת ברק–פרשנות החוזה " .60

 .121 קרית המשפט) ג"תשס(' ג, "עוד על עקרון תום הלב" .61

חלק , ג"תשס (שמגרספר , "ערכים וחכמת המעשה, עיון: תרומתו של שמגר לדיני החוזים" .62

 .  157) 'ג

) 2003, הוצאת הקיבוץ המאוחד (עלי שיח 50 "הסוחר מוונציה  בראי המשפט הישראלי" .63

61. 

 .335 קרית המשפט) ד"תשס(' ה" שחיקתו ההולכת ונמשכת של עקרון חופש החוזים" .64

65.  to the eports Israeli R,"The 'Gentlemen's Agreement' in Legal Theory and in Modern Practice"

The Harry Sacher Institute for Legislative  (XV International Congress of Comparative Law

Research and Comparative Law, 2004) 67. 

 ).2006, הוצאת רמות (מנשה שאווה' ספר לזכרו של פרופ, "שוויון בדיני החוזים" .66
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67.  Israeli Reports to the, "dards to Private CorporationsThe Applicability of Human Rights Stan"

The Harry Sacher Institute  for Legislative  (XVI International Congress of Comparative Law,

Research and Comparative Law, 2006) 69. 

הקודקס  מבט על פרק התרופות בהצעת –תרופות בשל הפרת חיוב ) "יחד עם יהודה אדר ( .68

 .185 קרית המשפט) ו"תשס(' ו" האזרחי החדש

69. )2006Edward Elgar Publishing,  (Elgar Encyclopedia of Comparative Law: in" Israel". 

70. "The Law of Remedies in a Mixed Jurisdiction: The Israeli Experience) "With Y. Adar(, 

71. 23) 2008 (111 Law ForumTulance Europeance Civil  . 

כתב העת משפטים  (אל חשיןשספר מי)" דיון נוסף בהלכת אפרופים(מיהם שליטי החוזה " .72

 .645) וההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין

 . 51) ט"תשס( המשפט 26, " תיחכום משפטי ושיקולי צדק– כנפיפסק הדין בפרשת " .73

 ).2012 (משפטקרית ה, " על מחלוקת פוסקים והסכמת הצדדים–דין פירוש החוזה " .74

 

 עריכה .3

 .מדור חוק ומשפט בכרכים החדשים של האנציקלופדיה העברית .1

 ).ד"תשמ, ירושלים (ספר זוסמן) חיים כהן ונפתלי ליפשיץ, יצחק זמיר, יחד עם אהרן ברק( .2

 .הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי) יחד עם מרדכי ראבילו ואיל זמיר( .3

, ספר זיכרון לגד טדסקי (ספר טדסקי) י ראבילואהרן ברק ומרדכ, יחד עם יצחק אנגלרד( .4

 ). ה"תשנ
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    אבינועם רכס' פרופ
  

 המחלקה לנוירולוגיה 
  'הדסה'האוניברסיטאי של בית החולים 

 ירושלים
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 אמור את האמת ואמור זאת מהר: אמת ושקר ברפואה

Truth and lies in medicine: Tell the truth and tell it fast 
 

 תקציר
 

תקלות הן . רפואה אינה מדע מדוייק ואין היא יכולה לערוב להצלחה מוחלטת בכל טיפול וטיפול

אנו  .בלתי נמנעות ברפואה אך לא כל טעות או שגיאה בטיפול מהווים בהכרח רשלנות רפואית

.  כך גם לגבי ארגונים גדולים,ך לגבי האדם הבודד כ-נוטים באופן טבעי להסתיר טעויות שעשינו

ואשר להם אין , במהלך הטיפול, רופאים נוטים להסתיר מהמטופלים נזקים ניסתרים שנגרמו להם

 אך בעיקר הדבר ,מהמטופל דאגה מיותרת, לכאורה ,הדבר נעשה על מנת למנוע. המטופלים מודעים

ן  ואובדן הכנסה וכן בפני תביעות משפטיות נעשה על מנת להגן על הרופא מפני אובדן מוניטי

 .  כי האמת לא תצוף לעולם,הכל מתוך תקווה. והליכים משמעתיים

וכי הטעות היא חלק " לטעות זה אנושי"תרבות ניהול הסיכונים ברפואה מכירה היום כי 

, ותבכל מקרה של טע, מעשה שגרה, מההתנהלות האנושית היום יומית ואין זה נכון לתבוע רופאים

 . אמיתית או מדומה

גם כשאין סיכוי לכאורה כי הדבר יתגלה , מת לחולה בדבר נזק נסתר שנגרם לוהחובה לומר א

הדסה נגד "בפסק דין .  הוא היסוד המשפטיהיסוד הראשון: נשענת על שלושה יסודות, למטופל

 כל התיעוד בגילוי מלא של" הדסה" את בית החולים 1994חייב בית המשפט העליון בשנת " גלעד

זכותו "בית המשפט העליון פסק כי . הנמצא ברשות בית החולים המתייחס למותו של חולה מסויים

של אדם על גופו  וחירותו לקבל החלטות באשר לגופו כל אלה מחייבים לא רק לקבל את ההסכמה 

עשה מדעת לכל טיפול שייעשה באדם בעתיד אלא מחייבים גם ליתן לאדם כל מידע הקיים למה שנ

דבר המהווה ביטוי , נגזר מזכותנו לדעת על עצמנו"לדעת בית המשפט העליון הדבר ". בו בעבר
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 הוא היסוד השני . "לאוטונומיה הפרטית של הרצון הפרטי של האדם ומבטאת את כבודנו כאדם

היסוד האתי המחייב יושר ושקיפות ביחסי רופא מטופל  תוך שמירת האוטונומיה של המטופל 

, בדבר תקלה שחלה בטיפול בו החובה האתית היא ליידע את המטופל. משך הטיפולבבחירת ה

תוך הבעה כנה של צער ואמפתיה , על ידי הרופא הבכיר ביותר המעורב בטיפול, מוקדם ככל האפשר

הגילוי חייב לכלול מידע על ההשפעה האפשרית של התקלה על בריאותו של . על התקלה שארעה

נטילת אחריות אינה הודאה . קטו על מנת למנוע תקלה דומה בעתידהמטופל ועל הצעדים שננ

גישה זו גורסת כי גישה פרואקטיבית בגילוי האמת .  הוא היסוד הפרגמטיהיסוד השלישי. באשמה

דבר המפחית את הרצון להפרע ממנו בבית , מורידה את מידת העוינות שחש המטופל כלפי הרופא

הגישה הפרגמטית גורסת מתן פיצוי כספי . י בעזרת המדיההמשפט ולנהל נגדו מסע ציבורי פומב

, מוקדם עוד טרם החלו הליכים משפטיים על מנת לנהל את אלו מחוץ לכתלי בית המשפט

 . בדיסקרטיות וללא עומס רגשי מכביד

עלינו ליצור אווירה חברתית חדשה אשר תאפשר לרופאים להודות באופן יזום בטעויות רפואיות על 

בטיחות בטיסה גם ברפואה יהיה האם נצליח ליישם את עקרונות .  את בטיחות המטופלמנת להגדיל

 . זה הישג חשוב מאין כמוהו לטובת המטופלים
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  ר נימרוד קוזלובסקי"ד
ס למינהל עסקים "הפקולטה לניהול ביה
    אוניברסיטת תל אביב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 וי ומניעת פשיעהיזטכנולוגיה לח
Technology for crime prediction and prevention 

 
 תקציר

האפשרות . פריצות דרך טכנולוגיות בתחום הבינה המלאכותית מסעירות את עולם המשפט

שטכנולוגיה תדע לחזות פשע לפני שהוא קורה על יסוד בקרה רציפה על פעילות אנושית מאפשרת 

יעה על פי מודל סטטיסטי על פשע שעתיד עולם בו הטכנולוגיה מתר. לדמיין עולם ללא פשע

משפטנים שעוסקים בתחום מצביעים . להתרחש וכוחות השיטור מונעים את הפשיעה מבעוד מועד

, על הפוטנציאל הניכר של טכנולוגיה חדשנית במניעת פשיעה אך גם על הסכנות שטמונות בה

 . בחירות הפרט ובזכויות אדם, לפגיעה בפרטיות

פוטנציאל בטכנולוגיה החדשה למניעת פשע כמו גם את ההתמודדות של את ה ההרצאה תבחן 

  .משפטנים וארגוני זכויות אדם עם אותה טכנולוגיה

 

 
 

Curriculum Vitae  
 
Dr. Nimrod Kozlovski 

   
nimrod.kozlovski@gmail.com 

 

Dr. Nimrod Kozlovski is an entrepreneur, lecturer and consultant on law and information 

technology and information security. Nimrod is the co-founder of PLYmedia and Altal 
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Security and consults to handful of Start-Ups in the fields of Internet, telecommunication, 

information security and proactive security and to governmental and international security 

bodies. Dr. Kozlovski co-launched the Information Security and Cyber Security program as 

part of the MBA in Information Technologies in Tel Aviv University.  Dr. Kozlovski is 

currently founding Cybres, a Cyber Security Hub, which will encourage entrepreneurship, 

innovation and investments in Cyber Security start-ups in Israel.  

He received his doctor degree in law (J.S.D) from Yale Law School and conducted his 

Post-Doc research in computer science on proactive security at Yale School of Computer 

Sciences. In the Israel Defense Forces, Dr. Kozlovski served as Captain in the Electronic 

Warfare unit. Nimrod was an adjunct professor at New York Law School and wrote books 

and articles on Internet Law, Cyber Crime and Digital Law Enforcement and Copyright 

Law. 

Using his Academic background, Dr. Kozlovski has initiated R&D projects in the Cyber 

Security field, National information collection and spying in the Cyberspace, national 

Cyber threats and more. In one of his recent researches he exposed hidden parts of the 

Dark-Net, a undetectable area in the internet, that uses as a platform to various of crime, 

pedophilia, weapon trade and even hit-man assassination work ordering.  

In his consulting projects Dr. Kozlovski gained thousands of consulting hours to 

Governmental bodies from a verity of countries, and to dozens of private companies and 

security industry companies.     

 As part of the Information Security and Cyber Security program in Tel Aviv University 

Dr. Kozlovski is co-lecturing a course together with Mr Yair Cohen, currently head of 

Cyber division of Elbit system and formerly head of 8200 unit in IDF (the Central 

Collection Unit of the IDF intelligence corps). 

 

For additional information please visit www.altlasec.com 

 

             

 

Publications (partial list) 
 

Dr. Nimrod Kozlovski 
 

, ד"עו הוצאת לשכת( ראיות אלקטרוניות וסדרי דין –המחשב וההליך המשפטי , נמרוד קוזלובסקי

ותפיסה  חיפוש, רה משפטית של טכנולוגיההסד: הספר סוקר את הנושאים הבאים) [2000
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, אלקטרוניות קבילות ראיות, הליכי הצגת מסמכים אלקטרוניים, האזנות סתר למחשב, במחשבים

 ]דיגיטליים ארכיבים, חתימות אלקטרוניות, דואר אלקטרוני ודפי אינטרנט בהליך המשפטי

 

Jack Balkin, Nimrod Kozlovski et al, CyberCrime and Digital Law Enforcement (TBP, 

NYU Press, 2007) 

 

Nimrod Kozlovski, A Paradigm Shift in Online Policing – Designing 

Accountable Policing (Dissertation, Manuscript, TBP 2007) 

FBI 2005, Computer Crime Survey (Contributor) 
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 עזרי טרזי' פרופ
 בצלאל

 האקדמיה לאומנות ועיצוב 
 ירושלים

 
 

 

         
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  מחוק- רחוק -חוק 

Form - reForm - deForm 
 
 

 תקציר 

 
 ניזונים , האמנות הפלסטית והאופנה, הארכיטקטורה, תחומי העיצוב, במהופך מהדיעה הרווחת

 
 המיתוס. ידי יצירת חוקים ותבניות חדשותומתחדשים על , באופן ישיר ממערכת החוקים החברתית

  
 בתהליכי. ובלתי תלוי הוא שגוי' אופן חופשי'כאילו המעצבים והאמנים הם אנשים החושבים ב

  
 חדשנות המרכיב החשוב ביותר בתרבות יצירתית היא לזהות ולתחם באופן נכון ומדוייק שלוש

 
 . ושאסור לשנות בשלב הזה, ריך לשמר מהם הכללים והמוסכמות שצ-חוק ) 1:  ממלכות של חוקים

 
 –מחוק ) 3 מהם הכללים והמוסכמות שצריך לשדרג באופן הדרגתי על ידי שיפור מתמיד -רחוק ) 2
 

 לרסק ולבנות על שלילתם או על יצירת הרכב חדש , לשבש, מהם הכללים והמוסכמות שצריך לנפץ
 

  אין צורך לשבש ולנפץ את כלההרצאה תדגים כי לצורך חשיבה חדשה. או חסר תקדים שלהם
 

 .אלא לעיתים מספר חוקים בודד כדי לייצר משהו חדש, החוקים
  

 טבע הההרצאה תסקר באופן אקדמי כיצד תחומי העיצוב והארכיטקטורה השתמשו בחוקי 
 

 אך כיצד כל תנועה', יפה המושלם'וכדי להגיע ל, והמתימטיקה כדי ליצור אסתטיקה קלאסית
 

 החוקים 'מהו המקור התרבותי של . מתגלית כזמנית', חוקים אוניברסליים'אסתטית שמגדירה 
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 מדוע קיים ספר חוקים נוקשה בכל חברה רצינית ? APPLEשל העיצוב בחברת ' הדיקטטוריים
 

 גם בתפישות' חוקי אופנה'האם קיימים ? כיצד נקבעים חוקי האופנה? Brandingבנושא של 

 
 ?חוקי האסתטיקה של הרס יצירתיומהם ? מהו רטרו?  אסטרטגיות

 

 

 

Curriculum Vitae   
 

Prof’ Ezri Tarazi 

ezri@tarazistudio.com 

 

Bezalel Academy for Art and Design Jerusalem 

Born 1962, Jerusalem, Israel 

 

Prof. Ezri Tarazi is one of the leading designers in Israel, worldwide awarded 

experimental designer, educator, theorist and curator in the design field. His work was 

presented in museums such as the MoMA NY, Cooper Hewitt national design museum 

NY, Triennialle Milan and leading design museums and galleries such as Moss Gallery 

NY or Orlandi Gallery Milan. He was the Head of the Industrial Design Department at 

Bezalel Academy (1996-2004), and founded the Master program in design strategy and 

experimental design (2004-2012). He was design consulting leading companies such as 

Microsoft, Intel, Keter, BP, and was involved in start-ups in the fields of hi-tech, solar 

energy and medical equipment. He consults governments in promoting design thinking 

as a tool for innovation and is publishing a book on innovation process through design. 

He was one of the founders of the design museum in Holon, Israeli Design Center, d-

Vision internship program and Y7 design hub in Jaffa port. He is a member of the Israeli 

High Education Council and represents the council in the EU programs. Tarazi served 7 

years (major) in the Israeli Navy as a missile ship officer and as instructor in the 

Academy of the Navy.  
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Academic Positions:   

 

2004 – 2012 Founder and Head of the Master program in Industrial Design 

(M.Des) 

   Bezalel, Art and Design Academy, Jerusalem 

1996 – 2004  Head of the Industrial Design Department 

   Bezalel, Art and Design Academy, Jerusalem  

2006 – 2012  Member of the High Education Council of Israel  

   Member of the committee for the Arab High Education 

Head of Committee for the Students Army Reserve Regulations 

   Head of Tempus project with the EU 

 

Professional Background: 

1996 – 2012 Founder of ‘Tarazi Studio' – Industrial Design and Design Strategy 

Founder of Y7 - International network of innovative design hubs 

2005 – 2012  Design Director of d-Vision 

1998 – 2001 Partner and Projects Manager in IDEO Israel Innovation (an affiliated 

office of IDEO Palo Alto, California). 

1990 – 1996 Project manager – Industrial design projects, Bezalel Design & 

Development, Jerusalem. 

 

Individual Exhibitions and Design installations 

 

2012 'Black Roses', Design Week, Shanghai. Curate by Liora Rosin and Nitzan 

Debi. 

2011 'Free Falling', Qubic Design Week, Berlin. 

2011 'Kalab', Paradigma Gallery, Tel Aviv. Curate by Anat Benvenisti. 
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2011 Living Forest, Field Museum, Chicago, Curate by Ellen Lupton. 

2011 'Ultra Gama', with d-Vision, Sallone Satellite, Design Week, Milan. 

2010  'Z10', Solar Dish installatioin, Cooper Hewitt design museum, NY 

2009         'Living Forest', Design for a Living world, Cooper Hewitt design                      

museum, NY 

2009 Abfall, Periscope Gallery, TLV. 

2008 Solo, Peter Nuemann Gallery, Basel. 

2007 Solo, Garanti Gallery, Istanbul 

2007 Per Capita, Tel Aviv Artist Gallery, TLV. 

2005-2006 Mabool, Design Week, Rio de Janeiro, San Paulo, Brazill. 

2005 'Moving',  Design Installation, Museum Hafia. 

 
 

2004 “Normally Open – Normally Closed” - Periscope gallery, Tel-Aviv. 

Curator:  Sarry Faran 

2002 “Twins” - Design Installation, Helena Rubinstein Pavilion, Tel Aviv 

Museum.  

Curator:  Meira Yagid-Haimovitch (Exhibition of the winners of the 

Culture and Science Ministry prize) 

2002 “Seen|Unseen” Ilum Gallery, Copenhagen, Denmark. 

2002 Skinlamps, Orian gallery, Ramat Hasharon, Israel. 

2001 Atoms of Color, design 2001, Tel-Aviv Design Fair 

2001 Melting into the unseen, Periscope gallery, Tel-Aviv. Curator:  Sarry 

Faran 
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Group Exhibitions 
 

2011 'The Collection', Paradigma Gallery, TLV 

2011 'Grandmother stories', Paradigma Gallery, TLV 

2011 'Meditereinan Design', Disenny Hub Gallery, Barcelona 

2011 'Prospectiva', Tel Aviv Artist Gallery, TLV 

2011 Rossana Orlandi Gallery, Design Week, Milan. 

2011 'Promised Design', Ventura Lambreta, Design Week, Milan. 

2011 De-Nayaday', Paradigma Gallery, TLV 

2011  Designed in Israel, Holon Design Museum 

2010 Israeli Design, DX center, Toronto 

2010 The state of things, opening exhibition in the Holon Design  Museum. 

2010 Eretz Miklat, University Gallery, TAU, TLV 

2010 Designed in Israel, Tel Aviv Port, TLV 

2009 Semaphore ,Ampersand International Art Gallery, San Francisco 

2009 Design Week, Moss Gallery, NY 

2009 Reinventing Rituals, Jewish Museum, NY 

2009 Casa, Contemporary Israeli Design, TLV 

2009 Israeli Design Collection, Design Center, Marseille 

2008 Rosanna Orlandi Gallery, Design Week, Milan 

2008 DMY, Design Bienalle, Berlin 

2008 Passagen 08, Colongne 

2008 Israeli Design Collection, Design Week, Hong Kong 

2008 ASA 25, Design Center, Marseille 

2008 Neo, Contemporary Israeli Design, TLV 
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Curatorship 

2012 

 

2011 

 

2011 

 

2011 

 

2011 

 

2011 

 

2011 

 

2010 

 

2010 

 

2010 

 

2010 

 

2010 

 

2010 

 

2009 

 

2005 

'Bonanza', Bezalel Design Show,Ventura Lambreta, Milan Design 

week. 

'Transparent Light', Science Museum, Jerusalem 

 

'Design Collection', Paradigma Gallery, Tel Aviv 

 

'Thinking Hands', Bezalel Design Show,Ventura Lambreta, Milan 

Design week 

'Cover Story', Vili Mizrachi, Paradigma Gallery, Tel Aviv 

 

'Gold Mine', Paradigma Gallery, Tel Aviv 

 

'Room Towers',Yaakov Koufman, Paradigma Gallery, Tel Aviv 

 

'Layers', Paradigma Gallery, Tel Aviv 

 

'Timbuktu', Chanan De Langa, Paradigma Gallery, Tel Aviv 

 

'Tishue of connection', Paradigma Gallery, Tel Aviv 

 

Sitting Yeshiva', Paradigma Gallery, Tel Aviv 

 

'De Nayaday', Paradigma Gallery, Tel Aviv 

 

'On-Off', Salone Satellite  Milan design week, Dutch design week. 

 

'Out-Table', Salone Satellite, Milan Design Week 

 

'Rough Edges' - New Design from Israel', Cooper Hewitt Museum, 

together with Ellen Lupton, National Design Museum. 
 

Awards 
 

2010 

2010 

1st Prize, Eco design, The ministry for Industry and Commerce. 

ID magazine Yearly Review Prize 
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2008 

 

2003 

1st Prize, concept design, The ministry for Industry and Commerce. 

“Designboom” Magazine – The 12 selected works. 

2002 Culture and Science Ministry prize for Industrial Design. – “Designer of 

the year”. 

2000 Distinction award in the “Capturing Time” competition, by the New 

York Times Magazine. Publication of the works and awards in the 

Millennium issue of the magazine (Dec. 1999).  Exhibition in the 

American Museum of Natural History, New York. 
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אריה ורדי ' פרופ  

מהטהֿש בוכמֿן"וסיקה עס למ"ביה  

    אוניברסיטת תל אביב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 חוקיות וחופש במזורקות של שופן

Order and freedom in Chopin’s  Mazurkas 
 

 

Curriculum Vitae 
  

Professor Arie Vardi 

arie.vardi@gmail.com 

Beginning his artistic career at the age of fifteen, Israeli born Arie Vardi went on to 

receive international acclaim as one of the country’s foremost pianists. After winning 

the Chopin Competition in Israel, he appeared with the Israel Philharmonic Orchestra 

with Zubin Mehta, and upon winning the George Enescu International Competition in 

Bucharest, he played numerous concerts throughout Europe. Alongside his study of 

music at the Rubin Academy, he succeeded in achieving a degree in law at Tel Aviv 

University.  
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Vardi continued his piano studies in Basel with Paul Baumgartaner and studied 

composition with Pierre Boulez and Karlheinz Stockhausen. He has performed widely 

as soloist with major orchestras under the baton of Semion Bychkov, Sergio 

Commissiona, Lukas Foss, Kurt Masur, Jerzy Maksymiuk, Zubin Mehta, Paul Paray, 

Paul Sacher and David Zinman, among others. His concert tours have taken him to 

Eastern and Western Europe, the United States, Latin America, the Far East, Australia 

and Japan. His first Russian tour, in 1992, included performances in Moscow, St. 

Petersburg and other cities. Vardi performs regularly as soloist-conductor, playing the 

complete set of concerti by Bach and Mozart, part of which he has played on the 

Hammerfluegel. In recent years he has specialized in the literature of the Impressionist 

period, including the entire repertoire of Debussy and Ravel. His RCA records have 

won international acclaim and prizes. 

 

Mr. Vardi’s extensive repertoire includes various Israeli works, many of which were 

dedicated to him. In addition to his concert career, Arie Vardi is a professor of piano at 

the Hochschule fuer Musik in Hannover and at the Rubin Academy of Music, Tel Aviv 

University, where he served as its director and chaired the Piano Faculty. More than 30 

of his students have won first prizes in international competitions. Arie Vardi is best 

known to television viewers for his series “Master Classes”, the family series of the 

Israel Philharmonic Orchestra which he conducts and presents, and currently for his 

new series “Intermezzo with Arik”. 

 

He has been a Jury member in most of the leading international piano competitions, 

such as Beijing, Cleveland, Hamamatsu, Leeds, Milan, Moscow, Munich, Salt Lake 

City, Santander, Sydney, Tokyo, Vienna, Warsaw, and others. He is the Artistic 
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Advisor and Chairman of the Jury of the Arthur Rubinstein International Master 

Competition. 

 

Mr. Vardi has held Master Classes and presented lecture recitals at the Juilliard School 

of Music, the Paris Conservatoire, the Moscow Tchaikovsky Conservatory, the London 

Royal Academy, and many other major music centers. 

 

In the 2001 season, Arie Vardi directed, conducted and played a series of five concerts 

with the Israel Chamber Orchestra. The series, entitled “The Piano Concerto,” featured 

twelve concertos ranging from Bach to the 21
st
 century. In the 2004-5 season he 

launched a new weekend series with the Israel Philharmonic, “Morning Intermezzo”, 

where he serves as conductor and presenter.    

 

Mr. Vardi was the recipient of the Minister of Education Award in 2004 for lifetime 

achievement.  
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 אליעזר רבינוביץ' פרופ
 , מכון רקח לפיסיקה

 ,  הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
 רסיטה העברית בירושליםהאוניב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הישגים ומגבלות, דעות קדומות-חוקי הפיזיקה
The Laws of Physics-Prejudices, Successes and limitations. 

 
 
 
 

Abstract 

 

            Does nature follow laws?  how are laws rejected and replaced? I will introduce 

the laws of Physics as we know them today.  

I will describe their successes and the challenges they pose . 

 

We and our forefathers made and make daily a very large number of observations and 

interactions with our near as well as our far surroundings.  

Should one search for a framework to encode this? Does such a framework exist?  

It seems that we are hardwired to ignore the seemingly obvious NOH principle.  

Nobody Owes Humanity a simple and concise description of nature. It could well be  
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that although humans exist all they can do is just record line after line everything that 

they observe. Nevertheless, for thousands of years and in various forms, humans tried 

to discover a short description of all of nature as they knew it.  Humans whose height 

ranges in the very few meter scale have come up with the megalomaniac demand to be 

able to describe, and tersely so, the universe from its largest and to its smallest extent.  

The authority they accept and bow before are the laws of nature or from now on lets 

particularize to the laws of Physics.   

The first doubt cast on these laws is on their very existence. Are there indeed laws of 

Physics? If they do exist does the very nature of the human condition limit which are 

the types of laws that humans can uncover.  

Laws that remain unaltered on time scales of years have a good chance of being  

detected. Validating that laws are there for very long time scales , say billions of years, 

which is the time scale of the age of our universe, strengthens the utility in adhering to 

such an authority.  If such laws do exist they can be tested by repeating experiments 

time and time again. If the results obtained follow what such laws predict, one has 

increased their authority.  In the last two centuries there has been a rather impressive 

success in discovering such laws of Physics. 

Moreover these laws can be written down on one page of paper in letters that can be 

read by the unaided eye. 

 

I will give in this lecture a sense of these laws and their limitations also in view of the 

latest discovery at Cern. 
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Curriculum Vitae 
 

Eliezer Rabinovici  
il.ac.huji.eliezer@vms 

 

Born : Jerusalem - May 27, 1946 

Nationality : Israeli 

Marital Status : Married; three children 

1969 : B.Sc. in Mathematics and Physics, The Hebrew University Jerusalem, Israel 

1971 : M.Sc. in Physics, The Hebrew University 

1974 : Ph.D. in High Energy Physics, Weizmann Institute of Science 

1975-1976 : Research Associate at Fermilab, Batavia, Il. USA 

1976/77 : Research Associate at Lawrence Berkeley Radiation Laboratory, CA, USA 

1977 : Senior Lecturer, Racah Institute of Physics, The Hebrew University 

1981 : Associate Professor, The Hebrew University 

1985 : Professor of Physics, The Hebrew University 

2005 : Leon H. and Ada G. Miller Chair of Science 

 

Scientific Publications: 

About 140 publications in referenced journals and books 

 

Grants: 

The BSF (Israel-US), ISF (Israel), as well as DIP (German-Israeli ), GIF (German-

Israeli ) and EU grants (TMR and other) 

 

Some Extended Visiting Professor positions: 

University of Michigan Ann Arbor 

UC Berkeley (Miller Professor) 

 





 התוכנית לפיתוח חשיבה יצירתית
 לפתרון בעיות מבצעיות

 

 
 

 

 36 

 

Max Planck Institute Berlin (Humboldt fellow) 

CERN 

University of Chicago 

University of Geneva 

Imperial College London 

Max Planck Institute Munich (Humboldt fellow) 

University VI of Paris 

IAS Princeton (member) 

Rutgers University 

UC Santa Barbara (Distinguished Simmons Professor 2014) 

SISSA Trieste 

Stanford University 

University of Tokyo 

University of Utrecht (Kramers Professor) 

 

 

Several Responsibilities: 

Chairman of The Racah Institute of Physics, The Hebrew University (3 years) 

Chairman Professors Union (4 years) 

Chairman of the Israeli High Energy Committee (to the present) 

Director of the Institute for Advanced Studies, The Hebrew University (2005-2012) 

Chairman of the Israeli Committee for Sesame (to present) 

Editor Nuclear Physics B and JHEP 

Chairman of Committee on how to reach gender equality at The Hebrew 

University (report 2004 on Hebrew University webpage) 
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Visiting committees: 

 

Paris LPTHE-Jussieu, Technion Physics Department, Weizmann Physics Department, 
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12. Vacuum stability, string density of states and the Riemann zeta function.  
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Elitzur, Eliezer Rabinovici (Hebrew U.). Dec 2010. 26 pp. JHEP 1102 (2011) 024  

13. On metastable vacua in perturbed N=2 theories. Roberto Auzzi, Eliezer Rabinovici (Hebrew 
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14. Holography of AdS vacuum bubbles.  Jose L.F. Barbon (Madrid, IFT), Eliezer 

Rabinovici (Hebrew U.). Mar 2010. 50 pp. JHEP 1004 (2010) 123 
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Rabinovici, Michael Smolkin (Hebrew U.). May 2009. 32 pp. JHEP 0908 (2009) 001   
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 השופט אליקים רובינשטיין
 בית המשפט העליון

 ירושלים
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  על מעשה השפיטה–" לב שומע"

"The listening heart"- on judging. 
 

    

 תקציר
 

 חרותו –והיא מטילה אחריות רבה עד מאוד , השפיטה כוללת את כל מגוון בעיות האנוש

אל שליחות על כן יש להתייחס אליה כ, זכויותיו אל מול השלטון ועוד, ממונו, של הזולת

ואתה "מקורות המשפט העברי עסקו רבות בשפיטה . שיש בה יראה ואהבה, במובנה העמוק

 ). א"כ, א"שמות י..." (תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שונאי בצע

 

 לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב חדה מונחת לו –האחריות הכבדה הרובצת על השופט 

כבוד , קשורה גם בפן המוסרי, )'א', סנהדרין ז" (תוחה לו מתחתיובין ירכותיו וגיהנם פ

 .  בשכל ישר–ועמו , על השופט לשאת בה על פי הדין. האדם

 

הכוללים ניתוק , נושאי אימוץ למשל. ישנם תחומי משפט שההכרעה קשה בהם מאין כמוה

אך גם ; יןובמיוחד גזירת הד, נושאים רבים במשפט הפלילי; קטינים מהוריהם מולידיהם
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הפעלת המשפט . למשל בנושאים כמו רשלנות רפואית, עניינים מורכבים במשפט האזרחי

בראש וראשונה הפניה , יש לה ייחודיות ישראלית, אל מול הרשויות, המינהלי והחוקתי

 .ופעולת הגומלין שלו מול הרשויות, ץ"הישירה לבג

 

ן בעומס שאין להשוותו ככלל ה, עבודתו של בית המשפט העליון בישראל היא מן הקשות

 . כערכאה ראשונה) ץ"בג(הן במגוון ובאופן הטיפול בתיקים , למקביליו בעולם

  

 .לכל אלה תידרש ההרצאה בתמצית

 

 

 ופרסומים חייםקורות 
 

 רובינשטיין אליקים השופט
RUBINSTEIN ELYAKIM  

 העליון המשפט בית שופט
 

il.gov.elyakimr@court 

 

 

 .ה"ע, להוריו שפרה ומרדכי, )13.6.47(ז "ה סיון תש"כ, א" ת- נולד

א "מ, 1967 -) לשון עברית, שפה וספרות ערבית(א "ב:  האוניברסיטה העברית בירושלים- לימודים

 ). בהצטיינות-התארים  (1969 -בוגר משפטים , 1974 -) יהדות זמננו(

 .1981 - חוקר אורח -ס למשפטים בהרווארד "בי

 .  1981 -האקדמיה למשפט בינלאומי בהאג 

 .1972ֿד ֿמ"עו

 .ש"כיהן במילואים כשופט בית המשפט הצבאי ביו. 1970-1966 - ל"שירות בצה

; לאחרונה כחבר הוראה בדרגת מרצה בכיר, 1982-1969 - אילן  אוניברסיטת בר– הוראה אקדמית

הסכסוך , משפט קונסטיטוציוני ישראלי, הוראת קורסים בנושאי משטר ישראל(מדע המדינה 

 ).1993-1992(ומשפטים )  ישראליֿהערבֿי

 קורסים בנושא היבטים משפטיים בסכסוך - הפקולטה למשפטים - אוניברסיטת תל אביב

 .1995-1994 -י והיבטים משפטיים בעבודת הממשלה ישראלֿהערבֿי
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 קורס בנושא היבטים משפטיים בסכסוך - הפקולטה למשפטים -האוניברסיטה העברית בירושלים 

 .1997 -ישראלי ֿהערבֿי

 

על " דרכי שלום", )1980-א"תשמ(על בית המשפט העליון " שופטי ארץ" מחבר הספרים - פרסומים

סוגיות : נתיבי ממשל ומשפט"; )1992-ב"תשנ(ב "י ישראל ארהישראלי ויחס-הסכסוך הערבי

" הישוב בימי הבית הלאומי"מחבר משותף בספר ; )2003-ג"תשס" (במשפט הציבורי בישראל

יהודי ֿמאמרים אקדמיים ופרסומים אחרים בנושאי תולדות הסכסוך הערבֿי; )1976ו "תשל(

ונושאים שונים בתחום המשפט הציבורי ערבי ֿתולדות תהליך השלום הישראלֿי, בתקופת המנדט

בישראל תולדות המשפט בישראל והמשפט העברי ובתחומים הנוגעים להסכמים בינלאומיים של 

ל "בצה" מערכות" חבר מערכת -עריכה ; )מאנגלית וערבית(תרגום ספרים ומאמרים . ישראל

 ). בשירות הצבאי(

 

, א"בית המשפט המחוזי ת, יטות המדינהפרקל( התמחות במשפטים - 1972-1970  בשירות המדינה

 ).משרד הביטחון

 .לשכת היועץ המשפטי, טחוןי במשרד הב- 1977-1973

 .טחוןי סגן היועץ המשפטי למערכת הב- 1977-1976

 : במשרד החוץ- 1986-1977

 . מנהל לשכת שר החוץ ויועץ לשר החוץ- 1981-1977

 . החוץל לתפקידים מיוחדים ויועץ לשר" סמנכ- 1981-1978

 .מ הנורמליזציה"נציג משרד החוץ במו, ל לענייני יישום חוזה השלום עם מצרים" סמנכ- 1980

בתחומים (דיויד וחוזה השלום עם מצרים -פמ קמ"במסגרות אלה כיהן כחבר משלחת ישראל למו

 .מ"כמו כן השתתף במשלחות לעצרת האו). המדיני והמשפטי

בין , במסגרת זו השתתף. בתואר אישי של שגריר,  החוץל משרד" יועץ משפטי וסמנכ- 1985-1981

, לאומי בסיני-מ בענייני הכוח הרב"במו, מ האוטונומיה והנורמליזציה עם מצרים"במו, השאר

 .מ לבנון"ובמו, ב על שיתוף הפעולה האסטרטגי"מ עם ארה"במו

במסגרת זו . נגטוןוושי, בשגרירות ישראל) סגן ראש הנציגות( הציר - 1986 אוקטובר - 1985מארס 

, .S.D.Iמ על הסכמי "לרבות השתתפות במו, היה מופקד גם על הנושאים המשפטיים בשגרירות

משפטיים ֿהסכם תיירות וכן עניינים בטחונייֿם, נושאי הסגרה, השיתוף האסטרטגי, "קול אמריקה"

 .ב בתחום הפלילי"שונים שנדונו עם רשויות משפטיות של ארה

וממשלות בראשות , ממשלת האחדות הלאומית (1994עד מאי , ר הממשלה מזכי- 1986מנובמבר 

ר פורום המנהלים הכלליים של משרדי "במסגרת זו כיהן כיו)  ל"ז ויצחק רבין ל"זיצחק שמיר 
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ב והתובע המיוחד "מ המשפטי עם ועדות החקירה של קונגרס ארה"ר צוות המו"כיו, הממשלה

ב מאפריל "מ על מזכר ההסכמה בין ישראל לארה"וות המור צ"כיו, קונטרס-בנושאי חקירות איראן

כן כיהן . בין שתי המדינות) אסטרטגיים ועוד, כלכליים(הממסד את היחסים הבילטרליים , 1988

כיהן כחבר הועדה .  בטחוניים ואחרים-מים משפטיים נוספים "ר הצוות הישראלי במו"כיו

 .1995-1984צבאיים ֿב לנושאים מדינייֿם"ארהֿהמשותפת ישראֿל

, משרדית למלחמה בסמים שהכינה את חוק הרשות למלחמה בסמים-ר הועדה הבין"כיהן כיו

מ על "ר הצוות הישראלי למו"כיהן כיו. 1992-1988, ר ראשון של מועצת הרשות" וכיו1988 -ח "תשמ

 .1991-שנחתם ב, ב לשיתוף פעולה בנושא המלחמה בסמים"מזכר ההבנה עם ארה

 ועד 1988-מאז ייסודו ב,  האנטישמיות בעולםמשרדי למעקב אחר גילוייֿום הביֿןר הפור"כיהן כיו

1994. 

 

 . 1995-1987חבר הועדה הישראלית לאנרגיה אטומית 

  

 בהנחיית ראש הממשלה יצחק 1989השתתף בהכנתה ובניסוחה של יוזמת השלום של ישראל ממאי 

 .ומצרים בעקבותיהב "מ עם ממשלי ארה"ובמו, שמיר ושר הבטחון יצחק רבין

 

 ר ועדת היגוי לכינונו ולהפעלתו של צוות הייעוץ לבטחון לאומי שהוקם" כיו-) 1992-1991(כיהן  

 .הממשלה  על פי חוק יסוד1991בשנת 

 

מ לשלום לקראת ועידת השלום במדריד ולניסוח ההבנות עם "מ למסגרת המו"חבר צוות המו

מ עם המשלחת "ר משלחת ישראל למו"יו; 1991- וחבר משלחת ישראל לועידת מדריד ב,ב"ארה

חתם בשם ; 1993מ עם ירדן מספטמבר "ר משלחת ישראל למו"יו. 1993-1991פלסטינאית ֿהירדניֿת

 ).14.9.93 -ג "ח אלול תשנ"כ(ישראל על הסכם סדר היום המשותף עם ירדן 

 

ועץ המשפטי וממלא מקום הי) ייעוץ( החל לכהן כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה 1992 ביוני

 1992ידי ראש הממשלה יצחק רבין לכהן מחדש כמזכיר הממשלה ביולי ֿנקרא עֿל. לממשלה

 .צדדייםֿמים הדֿו"ר ועדת ההיגוי למו"לרבות יו, מ לשלום"ובמקביל להמשך תפקידו במו

 

 .1994-1993, צדדי בשיחות השלום מ הרב"חבר ועדת ההיגוי למו
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כיהן במקביל ; )1994בתוקף מיוני (טי למערכת הבטחון  לתפקיד היועץ המשפ1994מונה במאי 

כיהן ). מ עם ירדן ויועץ משפטי למשלחת"ר המשלחת למו"ומסגרת זו יו(כעוזר ראש הממשלה 

היה נסח חוזה . 1994מ עד חתימתו של חוזה השלום עם ירדן באוקטובר "ר המשלחת למו"כיו

 .מן הצד הישראלי השלום

 

מ על הסכמי היישום "ר הישראלי של ועדת המעקב למו"כיהן כיו, ףמאז כניסת חוזה השלום לתוק

 .בתקופה זו מומש חלק ניכר מהסכמי היישום). 1995-1994(של חוזה השלום 

 

 .החל לכהן כשופט בית המשפט המחוזי בירושלים) 1995יולי (ה "בתמוז תשנ

' סיים תפקידו ביום ו. החל לכהן בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה) 1997פברואר (ז "תשנ' באדר א

ראש משלחת ישראל לשלב הפתיחה של ועידת רומא לכינון בית הדין ). 31.12.03(ד "בטבת תשס

 . 1998 ,הפלילי הבינלאומי

 .2000-1999חבר משלחת ישראל לשיחות עם סוריה בוושינגטון ובשפרדסטאון 

 .2000יולי  , דיויד עם הפלסטינאים-חבר משלחת ישראל לועידת קמפ

ינואר , שטוקהולם, משלחת ישראל לועידת המאבק בגזענות שכינס ראש ממשלת שוודיהראש 

2001. 

יוני , וינה, ראש משלחת ישראל לועידה בנושא האנטישמיות של הארגון לבטחון ולשלום באירופה

2003. 

ש וודרו "אורח למדיניות ציבורית במרכז הבינלאומי לחוקרים עֿ כיהן כחוקֿר2004מארס -בינואר

 . לסון בוושינגטוןוי

 . החל לכהן כשופט בית המשפט העליון בירושלים) 2004מאי (ה "בסיון תשס

 

חבר הנאמנים ,   כיהן כחבר הועד המנהל של מרכז זלמן שזר לתולדות עם ישראל- פעילות ציבורית

, חבר הנאמנים של מוזיאון ארצות המקרא בירושלים, של בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים

מכהן כחבר מועצת הנאמנים של קרן . נשיאות הארגון הבינלאומי של משפטנים ועורכי דין יהודיםו

 . ש גרוס לקידום חיילים משוחררים"ההנצחה ע

 הוענק לו 2001במאי . יורקֿי אוניברסיטת ישיבה בניֿו"ר לשם כבוד ע" הוענק לו תואר ד1992ביוני 

ידי אוניברסיטת ֿ עֿל- 2001וביוני , גי היהודי בניו יורקידי הסמינר התיאולוֿר לשם כבוד עֿל"תואר ד

 .אילןֿבֿר





 התוכנית לפיתוח חשיבה יצירתית
 לפתרון בעיות מבצעיות
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פרס , טראונה. ר פ"יחד עם ראש משלחת ירדן לחוזה השלום ד, הוענק לו) 1996ינואר (ו "בטבת תשנ

ראש הממשלה שמעון פרס ומזכיר המדינה , במעמד המלך חוסיין, השלום של קרן גבריאל שרובר

 .ב וורן כריסטופר"של ארה

 

 . בנות וסב לשש נכדות4ֿאב ֿל. לשעבר המשנה לפרקליטת המדינה לעניינים אזרחיים, נשוי למרים
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