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פרופ' משה
קופל

יו"ר פורום קהלת

חוקה ,דת ומדינה

פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטת
בר-אילן .השתתף בכתיבתן של
שתי טיוטות עבור חוקה
לישראל.

עו"ד אריאל
ארליך

ראש מחלקת הליטיגציה

קרטלים בענף המזון ,חסמים ברישוי
מקצועי ,חסמי עלייה ,ליטיגציה מנהלית
וחוקתית ,כלכלה שיתופית

לימד משפט עברי באוניברסיטה
העברית ,שימש עוזר משפטי
בבית המשפט המחוזי בירושלים,
ושירת בפרקליטות הצבאית
במחלקת הדין הבין-לאומי.

עו"ד מאיר
בוחניק

סמנכ"ל ועורך דין במחלקת
הליטיגציה

מערכת המשפט בישראל ,הייעוץ המשפטי
לממשלה ,חסמי עליה בישראל ,תחבורה
שיתופית ,יחסי ישראל ארה"ב

נשיא המרכז לקידום יחסי ישראל ארה"ב.
בעברו שימש כיועץ לענייני סחר ומדיניות
חוץ של חבר הקונגרס דאג למבורן
מקולורדו.

פרופ' אבי בל

עמית בכיר

זכויות קניין רוחני ,דיני קרקעות ושווקים,
תכנון ובנייה ,דיני מלחמה ,דיני ריבונות

חבר הפקולטות למשפטים באוניברסיטאות
בר אילן וסן דייגו .כיהן כפרופסור-אורח
בבתי הספר למשפטים של אוניברסיטת
פורדהם וקונטיקט.

ד"ר אביעד
בקשי

ראש המחלקה המשפטית

חוקה וחוקי יסוד ,ישראל כמדינת לאום,
סמכויות היועץ המשפטי לממשלה ,איזונים
ובלמים בין רשויות השלטון ,אקטיביזם
שיפוטי ,משאל עם ,הוראת אזרחות ,דיני
הגירה והסתננות לישראל ,ופילוסופיה
פוליטית

מרצה למשפט חוקתי ומנהלי בקריה
האקדמית אונו .פרסם מאמרים בנושאי
חוקה ,ישראל כמדינת הלאום ,המעמד של
השפה הערבית ועוד.

עו״ד רן בר-
יושפט

סמנכ"ל וראש מחלקת
קשרי קהילה

האסטרטגיה של מדינת ישראל בהסברה,
המשפט הבינלאומי וישראל ,דמוקרטיה
ולאומיות ,תהליך החקיקה בישראל ,יחסי
ישראל והתפוצות ,תפיסות שמרניות  -יחסי
אדם ומדינה ,המזרח תיכון

סופר ,מרצה בעולם על שיפור תדמיתה של
ישראל.

עו״ד אהרן
גרבר

סגן ראש המחלקה
המשפטית

משפט חוקתי ומינהלי-יחסי הרשויות
בישראל ,אקטיביזם ומשילות

דוקטורנט במשפט חוקתי.

פרופ'
אברהם
דיסקין

עמית בכיר

פוליטיקה וממשל על כל היבטיהם

שימש בעבר כיו"ר האגודה הישראלית
למדע המדינה ,ראש המחלקה למדע
המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים,
יו"ר ועדת הצוערים של משרד החוץ .כיום
ראש בית הספר למינהל ממשל ומשפט
במכללת שערי משפט.

עו"ד צבי
האוזר

עמית בכיר

חוק יסוד :מדינת הלאום ,היועץ המשפטי
לממשלה ,משילות

מזכיר הממשלה לשעבר ,יו"ר ועדת ההיגוי
לתכנית המורשת הלאומית ,יו"ר משותף
של תוכנית מסע ,חבר בקרן למורשת הכותל
המערבי וחבר בוועדה המייעצת של היכל
העצמאות.

עו"ד בנצי
ליברמן

עמית בכיר

שוק הדיור במדינת ישראל והתכניות
הממשלתיות בתחום זה ,התחום המוניציפלי
ויחסי הגומלין בין השלטון המרכזי לשלטון
המקומי

שימש כראש המועצה האזורית שומרון ויו"ר
מועצת יש"ע ,מנהל מנהלת תנופה במשרד
רה"מ ומנהל רמ"י.

ד"ר אשר
מאיר

ראש המחלקה הכלכלית

אשראי צרכני ,חדלות פרעון ,קרטלים

כלכלן ,עבד בעבר בצוות של מועצת היועצים
הכלכליים של ארה"ב ,ואצל ה־ ,NBERהבנק
העולמי ,וככלכלן במגזר הפרטי.

ד"ר יואב
מזא"ה

עמית

דיני משפחה ,אפליות מגדריות ,מאבקים על
מבנה המשפחה ,קניין רוחני

ראש מכון המחקר למשפחה ,שוויון ומשפט
ומרצה בכיר בקריה האקדמית אונו.

ד"ר עמנואל
נבון

עמית בכיר

יחסי חוץ של ישראל ,יחסי חוץ של האיחוד
האירופי ,מאבקים על מקורות האנרגיה
בעולם ,פוליטיקה צרפתית ,שיטת הממשל
בישראל

מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת
תל-אביב ובמרכז הבינתחומי הרצליה ופרשן
לעניינים בינלאומיים ברשת .i24news

פרופ' גדעון
ספיר

עמית בכיר

תיאוריה חוקתית ,דת ומדינה ,משפט מנהלי

מלמד בפקולטה למשפטים באוניברסיטת
בר-אילן וכיהן כפרופסור אורח
באוניברסיטאות נורת'ווסטרן ,טורונטו ומונש.
מחקריו מתמקדים בתיאוריה חוקתית
וביחסי דת ומדינה.

ד"ר ראובן
פרנקנבורג

עמית

מנכ"לים במשרדי הממשלה ,אגף התקציבים
ותקציב המדינה ,אגף החשב הכללי

דוקטור למדע המדינה; עבד  40שנה במשרד
האוצר בתפקידים בכירים.

עו"ד שירה
קאהן

חוקרת במחלקה המשפטית

דיני הגירה ,מסתננים

התמחתה במחלקת הבגצ”ים בפרקליטות
המדינה ,בוגרת תואר ראשון בהצטיינות
במשפטים באוניברסיטת בר אילן.

ד"ר יצחק
קליין

ראש מחלקת מחקרי
המדיניות

שירות המדינה; ביורוקרטיה ,שיטות בחירות,
חוקה ויחסי רשויות בישראל (ראיונות בע"פ
באנגלית בלבד)

מלמד בתכנית לאזרחות במכללת אפרתה.
שימש בעברו כראש המרכז המדיני לישראל,
ומילא תפקיד יועץ לפרויקט החוקה של
וועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת.

פרופ' יוג'ין
קנטורוביץ'

עמית בכיר

תחום השיפוט של בית המשפט העליון,
התנחלויות ,בית הדין הבינלאומי ,חופש
הביטוי וזכויות חוקתיות

מלמד בבית הספר למשפטים של
אוניברסיטת נורת'ווסטרן .התמחה אצל
השופט ריצ'רד פוזנר בארה"ב .קנטורוביץ'
זכה בפרס בטור מהפדרליסט סוסייטי
והמחקר שלו צוטט בחוות דעת משפטיות
רבות בארה"ב.

עו״ד נעמה
שויקה

עמיתה

משק החשמל בישראל

מומחית ברגולציה של משק החשמל
בישראל ,לשעבר ראש אגף הסדרה ברשות
החשמל וכיום יועצת לרשות .כיהנה כיועצת
המשפטית ומזכירת הדירקטוריון של דוראד
אנרגיה בע"מ במהלך שנות הקמת והפעלת
הפרויקט.

ד״ר מיכאל
שראל

ראש פורום קהלת לכלכלה

נושאים כלכליים

שימש ככלכלן הראשי והממונה על הכנסות
המדינה ,מחקר וקשרים בינלאומיים.
עבד עבור הבנק העולמי ,קרן המטבע
הבינלאומית ,מחלקת המחקר בבנק ישראל,
ראש אגף כלכלה ומחקר בקבוצת הראל.

עו"ד מאיר
רובין

מנכ"ל

הליכי חקיקה ,ענייני הפורום

בוגר כלכלה ובעל תואר ראשון ושני
במשפטים ,שימש בעבר יועץ לסיעת הליכוד
בכנסת ועסק בתיאום בין עמדות הממשלה
לעמדות הקואליציה וחברי הכנסת.

אתר הפורום kohelet.org.il -

דוא"ל המשרדoffice@kohelet.org.il :

לתיאום תקשורתי :שוקי בלס 054-5924572

