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‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
תכנית לכנס השנתי  ,2007מלו ד קיסריה
הנושא :חידושי והתפתחויות במשפט הציבורי
יו חמישי 15 ,בנובמבר 2007
 18:00 – 14:00הרשמה וקבלת פני
 19:00 – 18:00קוקטייל
ארוחת ערב חגיגית
19:00
מושב פתיחה :סדר היו המשפטי
20:00
השופטת דליה דורנר ,שופטת בית המשפט העליו )בדימוס( ,נשיאת העמותה
יושבת ראש:
השופטת דורית ביניש ,נשיאת בית המשפט העליו
משתתפי :
פרופ' דניאל פרידמ  ,שר המשפטי
פרופ' מרדכי קרמניצר ,האוניברסיטה העברית
מושב זה מוקדש לזכרו של עו"ד ארוי שימרו ז"ל ,לשעבר פרקליט המדינה ,ויינשאו בו
דברי לזכרו.

יו שישי 16 ,בנובמבר 2007
 09:30 – 07:00ארוחת בוקר
מושב בוקר :חופש המידע – הלכה למעשה
12:00 – 10:00
יו"ר ומשתת :,פרופ' זאב סגל ,אוניברסיטת תל אביב
השופט אליעזר ריבלי  ,המשנה לנשיאת בית המשפט העליו
משתתפי :
עו"ד מלכיאל בלאס ,משנה ליוע -המשפטי לממשלה )יעו(-
מר רביב דרוקר ,התנועה לחופש המידע וערו10 -
דיו
 13:00 12:30ישיבת הוועד המנהל של העמותה
 13:30 13:00אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה
 19:00 18:00מושב אחר הצהריי  :שופט בחברה דמוקרטית
עו"ד ד"ר יעקב וינרוט
משוחחי :
השופט פרופ' אהר ברק ,נשיא בית המשפט העליו )בדימוס(
19:00

ארוחת ערב חגיגית
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מבגדד לירושלי בעקבות הטרילוגיה :תרנגול כפרות ,מפריח יוני  ,יסמי
21:00
יו"ר ומשוחחת :השופטת אסתר חיות ,בית המשפט העליו
הרצאה :הסופר אלי עמיר

יו שבת 17 ,בנובמבר 2007
9:45 – 7:00

ארוחת בוקר

 10:45 9:45מושב בוקר :חידושי במשפט הציבורי
השופט חנ מלצר ,בית המשפט העליו
יושב ראש:
הרצאה :פרופ' דפנה ברק&ארז ,אוניברסיטת תל אביב ,יושבת ראש העמותה
דיו
 11:00 10:45הפסקה
 12:30 11:00מושב צהרי  :השיח על בית המשפט העליו
ד"ר הלל סומר ,המרכז הבינתחומי ,הרצליה
יו"ר:
השופט מישאל חשי  ,המשנה לנשיא בית המשפט העליו )בדימוס(
משתתפי :
פרופ' שלמה אבינרי ,האוניברסיטה העברית
דיו
 12:45 – 12:30דברי סיכו
פרופ' דפנה ברק&ארז ,אוניברסיטת תל אביב ,יושבת ראש העמותה
התכנית כפופה לשינויי .
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טופס הרשמה והזמנה
לכבוד
חב' ארנו פז ) (1985בע"מ,
רחוב ברו 0הירש 14
בני ברק 51202
הכנס השנתי  2007של העמותה למשפט ציבורי בישראל
מלו "ד קיסריה"  17 – 15בנובמבר 2007
נית להירש לכנס במתכונת מלאה הכוללת אירוח במלו "ד קיסריה" או ללא לינה.
בשני המקרי יש לשל דמי השתתפות בכנס בס 400 0שקל בשיק לפקודת העמותה למשפט ציבורי שיישלח
לחברת "ארנו פז" .סכו זה כולל ג דמי חבר בעמותה לשנת  2008בס 100 0שקל.
* תשלו בסכומי הנקובי מטה בכרטיס אשראי או בשיק )נפרד( במישרי לחברת "ארנו פז".
האירוח כולל:
אירוח סו ,שבוע  2לילות על בסיס חצי פנסיו  .קוקטייל לפני ארוחת הערב ביו חמישי .הרצאות באול הורדי .
כניסה חופשית למועדו בריאות ,סאונה יבשה ורטובה ,חדר כושר ,ג'קוזי ועוד .עיתו יו שישי בכל חדר .שי VIP
בכל חדר .הפסקות קפה.
פרטי המזמי :
ש המשפחה_____________________ ש פרטי_______________ תואר________________
כתובת :רחוב____________________ מס'______ עיר________________ מיקוד__________
טלפו ) :בית(__________________ )עבודה(__________________ )נייד(__________________
הנני מעוני ב) :נא לסמ את האפשרות הרצויה( ]המחירי כוללי מע"מ[
 7הרשמה לכנס בס 400 0שקל.
7חדר ליחיד81815 :
 7אירוח על בסיס חצי פנסיו  7 :לאד בחדר זוגי) 8 1033 :מחיר לזוג (8 2066
7תוספת לילד )גילאי  (2 12בחדר הורי  7 8 489 :ארוחת צהריי בשבת לאד 8 130 :
תנאי תשלו  :את התשלו עבור האירוח במלו יש לשלוח לחב' ארנו פז בע"מ לידי גיטה
נית לשל ב  3תשלומי שווי )ללא ריבית( בצקי )את הצקי יש לכתוב לפקודת "ארנו פז ) (1985בע"מ"(* .
תאריכי הצקי .1/12/06 , 1/11/07 , 1/10/07 :
תנאי ביטול על פי המקובל במלו .
לחליפי
 7הרשמה לכנס כולל הרצאות בלבד )ללא לינה וארוחות(  400 :שקל.

_______________
תארי0

______________________
חתימה
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