העמותה למשפט ציבורי בישראל
ליד הפקולטה למשפטי של האוניברסיטה העברית בירושלי
בעלי תפקידי – נשיאה :השופטת )בדימוס( דליה דורנר; יו"ר :פרופ' דפנה ברק ארז;
מזכיר :ד"ר יור רבי ; גזבר :עו"ד אלי ב טובי

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
תכנית לכנס השנתי  ,2008מלו ד קיסריה

הנושא :ששי שנה למשפט הציבורי
יו חמישי 27 ,בנובמבר 2008
 18:00 – 14:00הרשמה וקבלת פני
 19:00 – 18:00קוקטייל
ארוחת ערב חגיגית
19:00
20.00
יושבת ראש:
משתתפי :

מושב פתיחה חגיגי :ששי שנה למשפט הציבורי – מבט מהרשות השופטת
השופטת )בדימוס( דליה דורנר ,לשעבר שופטת בית המשפט העליו  ,נשיאת העמותה
השופטת דורית ביניש ,נשיאת בית המשפט העליו
השופט )בדימוס( מאיר שמגר ,לשעבר נשיא בית המשפט העליו
השופט )בדימוס( פרופ' אהר ברק ,לשעבר נשיא בית המשפט העליו

מושב הפתיחה החגיגי מוקדש לזכרו של עו"ד ד"ר אמנו גולדנברג .ישא דברי לזכרו :עו"ד אלקס הרטמ ,
משרד ש .הורבי .ושות'.

יו שישי 28 ,בנובמבר 2008
 09:30 – 07:30ארוחת בוקר
 11:30 – 10:00מושב בוקר :חופש הביטוי – אז והיו
השופט חנ מלצר ,בית המשפט העליו
יו"ר:
ד"ר אמנו רייכמ  ,הפקולטה למשפטי  ,אוניברסיטת חיפה
משתתפי :
ד"ר מיכאל בירנהק ,הפקולטה למשפטי  ,אוניברסיטת תל אביב
דיו
 13:00 – 11:30מושב בוקר :עילת הסבירות – עילה במחלוקת
השופטת עדנה ארבל ,בית המשפט העליו
יו"ר:
השופט )בדימוס( פרופ' יצחק זמיר ,לשעבר שופט בית המשפט העליו
משתתפי :
פרופ' יואב דות  ,הפקולטה למשפטי  ,האוניברסיטה העברית
דיו
__________________________________________________________________________
מע  :הפקולטה למשפטי  ,האוניברסיטה העברית בירושלי  ,הר הצופי  ,ירושלי 91905
טלפו  ;054 5205359 ;052 2232990 :פקס03 5377030 :
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 13:30 13:00ישיבת הוועד המנהל של העמותה
 14:00 – 13:30אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה

 19:00 – 17.30מושב אחר הצהריי  :ששי שנה למשפט הציבורי – מבט מהרשות המבצעת והמחוקקת
פרופ' סוזי נבות ,בית הספר למשפטי  ,המסלול האקדמי של המכללה למינהל
יו"ר:
פרופ' דויד ליבאי ,לשעבר שר המשפטי
משתתפי :
עו"ד ד מרידור ,לשעבר שר המשפטי
19:00

ארוחת ערב חגיגית

ישראל כמדינה רב%תרבותית
21:00
הרצאה :פרופ' אמנו רובינשטיי  ,בית הספר למשפטי  ,המרכז הבינתחומי הרצליה

יו שבת 29 ,בנובמבר 2008
9:45 – 7:30

ארוחת בוקר

 10:45 9:45מושב בוקר :חידושי במשפט הציבורי
השופט יור דנציגר ,בית המשפט העליו
יו"ר:
הרצאה :פרופ' דפנה ברק%ארז ,הפקולטה למשפטי  ,אוניברסיטת תל אביב ,יושבת ראש העמותה
דיו
 11:00 10:45הפסקה
 12:30 11:00מושב צהרי  :הזכות לשוויו – במדינה יהודית ודמוקרטית
השופט )בדימוס( אליהו מצא ,לשעבר שופט בית המשפט העליו
יו"ר:
פרופ' רות גביזו  ,הפקולטה למשפטי  ,האוניברסיטה העברית
משתתפי :
עו"ד חס ג'בארי  ,ארגו עדאלה
דיו
 12:45 – 12:30דברי סיכו
פרופ' דפנה ברק%ארז ,הפקולטה למשפטי  ,אוניברסיטת תל אביב ,יושבת ראש העמותה
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התכנית כפופה לשינויי .
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