
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
 
 

 (                 ר"ע) קהלת פורום
            ירושלים 8 ועולמו עם

 027212620 משרד
   027212620 פקס

office@kohelet.org.il 
www.kohelet.org.il 

 

 ד"תשע חשוון
 3102 אוקטובר

 [65מר מספרנו]

 

 ר"יו
 קופל משה' פרופ

 
 מחלקות ראשי

 ארליך אריאל ד"עו
 בקשי אביעד ר"ד
 קליין יצחק ר"ד

 
 בכירים עמיתים
 איתן מיכאל
 בל אבי' פרופ
 דיסקין אבי' פרופ

 מאיר אשר ר"ד
 מגן עמיחי ר"ד
 נבון ואלעמנ ר"ד

 ספיר גידי' פרופ
 'קנטורוביץ ין'יוג' פרופ

 
 מחקר עמיתי

 אילוז דן ד"עו
 סדן רמי

 
 מחקר צוות
 בנון יצחק

 שלמה-בן אביטל ד"עו
 דור נירן
 כהן ניצן שי
 לסמי דני
 נגיד מורן ד"עו

 עקביה אורי
 שפירא יאיר
 שפירא נטע
 שרייבר נעם ד"עו
 

 מדיה
 בלס יהושע

 
 "הפורום" תכנית
 וניסאק עומרי

 
 מנהלה

 הרב בן דבי
 

 ל"מנכ
 (נריה) רובין מאיר ד"עו
 

 הזמנה

, רביעי ביום שיתקיים" הפורום" תכנית של הפתיחה למפגש להזמינך מתכבד קהלת פורום

 .מלם בבית 5 קומה, בירושלים 8 ועולמו עם' ברח הפורום במשרדי, 3102 באוקטובר 32

 

 יום סדר
 .חלבית ערב וארוחת התכנסות 00:11

 .ומטרותיו הפורום על, קהלת פורום ר"יו, קופל משה' פרופ 00:71

 זהותה שחיקת על, קהלת בפורום המשפטית המחלקה ראש, בקשי אביעד ר"ד 00:11

 .חקיקתיים לפתרונות בחלופות ודיון סקירה - המשפט בתי בפסיקות ישראל של הלאומית

 .המפגש סיום 03:21

 

 ההרצאה תיזת
 לצורך העליון המשפט בית שנותן במשקל דרמטית שחיקה חלה האחרונות השנים בעשרים
 לבין זה צורך בין נכון איזון התקיים בעבר אם. יהודית לאום כמדינת ישראל של זהותה בשמירת
 דוחק הפרט זכויות ושיח הופר האיזון שכיום הרי הקלאסיות האדם זכויות לשמירת המחויבות
 להקצאת הנוגעות המשפט בית בהחלטות זאת לראות ניתן. הלאומיות הזכויות שיח את לחלוטין
 אינטנסיבית נישואים להגירת, הערבית מול אל העברית השפה למעמד, יהודית להתיישבות קרקעות

 . ועוד לישראל ההסתננות בסוגיית האחרון הדין לפסק, לישראל פלסטינאים של
, הלאום מדינת ישראל יסוד חוק הצעת כגון חקיקתיים לפתרונות שונים במתווים דיון ונקיים נציג
 הרשות בין איזון מנגנון חקיקת, הגרמני המודל לכיוון בישראל השופטים בחירת שיטת שינוי

 יועץ של למעמד לממשלה המשפטי היועץ של מעמדו שינוי, הקנדי המודל פי על לשופטת המחוקקת
 עקרוני ודיון בהיכרות יתמקד החקיקתיים בפתרונות הדיון. ועוד בעולם כמקובל הפשוט במובנו
 .בנפרד סוגיה לכל יותר מפורטים מפגשים נקדיש בעתיד. בלבד

 

 המרצה על
 חוקתי במשפט דוקטורט כתב, בפרקליטות צים"הבג במחלקת דין בעריכת התמחה בקשי ר"ד

 בעניין ביקורתיים ומחקרים" יהודית לאום כמדינת ישראל של החוקתית משמעותה" בנושא

. ועוד לישראל הסתננות, לממשלה המשפטי היועץ מעמד, שופטים בחירת שיטות, שיפוטי אקטיביזם

 למשילות, יהודית לאום כמדינת ישראל של לזהותה הנוגעות וחוקה חקיקה ביוזמות שנים מזה עוסק

 מרצה זאת ולצד מלאה במשרה הללו בנושאים קהלת בפורום עובד כיום. ראויה רשויות ולהפרדת

 .אונו האקדמית ובקריה אילן בר אוניברסיטתב ומינהלי חוקתי למשפט
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