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חזון

זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל מהווה  

מקור לשותפות ולשגשוג

משימה 

פיתוח תשתית משפטית ואקדמית לחיבור מרכיבי הזהות  

הישראלית ושילובה בשיח הציבורי

חזון ומשימה



תיאורית שינוי

הטמעה בקהילה

השפעה
Impact

פיתוח 
פתרונות

מחקר  
אקדמי

סוכני  
שינוי

המרכז פועל על מנת  

להעשיר את המחקר  

לעצב סוכני  , האקדמי

שינוי ולפתח פתרונות 

עבור זהותה משפטיים 

היהודית והדמוקרטית של 

ענפי  . מדינת ישראל

הפעולה של המרכז  

משתלבים יחד על מנת 

לתרום לשיח הציבורי  

ולייצר את התשתית  

המשפטית הנחוצה 

לעתידה של מדינת 

תשתית זו  . ישראל

תאפשר את שגשוגה של  

החברה הישראלית  

והבנה בין הקהילות  

.המרכיבות את זהותה



מחקר לבניית הסכמות בנושאי זהות

תוצרים של קבוצת המחקר בכנס  5הצגת 
AISהבינלאומי

-המשך העבודה של קבוצת המחקר הרב
תחומית לבניית הסכמות  

הכנת מאמרים של קבוצת המחקר לפרסום  
"מחקרי משפט"בכתב העת 



היעדר מנגנון  
חוקי המאפשר 

הפנייה של  
צדדים להליך  
בניית הסכמות

היעדר ביטוי  
פורמלי להסכמות 

המתקבלות  
בהליכים לבניית  

הסכמות

האתגר

פיתוח מודל המסכים הציבורימדיניות ציבורית

הכנה  
ליישום  
מדיניות

פעילות  
תקשורתית

פגישות עם 
אנשי ציבור

קבלת  
משוב 

מחוקרים

פיתוח  
הצעת חוק

הכנת נייר  
מדיניות

השלמת 
המחקר  

העיוני

מודל המסכים הציבורי

הפתרון



תמיכה במחקרמדיניות ציבורית

מחקרים בתמיכת המרכז  

פורסמו בכתבי עת 

מובילים והוצגו בכנסים  

אקדמיים בישראל ובעולם

(השקף כולל מבחר חלקי)

-מלכוד יהודי"אורי אהרונסון 

מחשבות מוסדיות  : דמוקרטי

ופרוצדורליות בעקבות ספרו של  

משפט וממשל" קריינימיכאיל

(2022להתפרסם עתיד )

Ori Aronson and Shahar Lifshitz, 
A Jewish and Democratic State: 
Intra-Jewish Perspectives, in The
Oxford Handbook on the Israeli 
Constitution (Aharon Barak, 
Barak Medina & Yaniv Roznai
eds., forthcoming 2023)

אילן  -פרשת כביש בר"אורי אהרונסון 
ץ  "בגבתוך , "כמשבר מוסדי

זיכרמןגדעון ספיר וחיים )והחרדים
(2022צפוי , עורכים

בתוך "אבורביעהראויה 
:  החוק מחוץ לצדק

אזרחות  , פוליגמיה
ממוגדרת וקולוניאליזם  

"  במשפט הישראלי
(2022עתיד להתפרסם )

מעורבותו של הייעוץ  "שטאוברדניאל 
המשפטי לממשלה בהליך חקיקתו של חוק  

מחקרי משפט" יסוד הלאום והשלכותיה
(2022, עתיד להתפרסם)לד 

: מיהו בן זוג"שחר ליפשיץ 
הערות להגדרת בן זוג 
"  בהצעת חוק הירושה
פורום עיוני משפט  

(2022)

פרס נאמן  
למאמר מצטיין

ASLCH 2022, Atlanta

The Status of 
Converts, 
Jerusalem

AIS 2022, Bar-Ilan



תוכנית העמיתים למשפט יהודי ודמוקרטימדיניות ציבורית

מפגשי תוכן

שיחות עם אנשי  
מפתח בחברה  

הישראלית

מחקר 

שיתוף עמיתי  
המרכז במחקרי 

מדיניות

מועדון למשפט יהודי 
ודמוקרטי

הפעלת מועדון  
סטודנטים וארגון  

כנסים אקדמיים על 
ידי עמיתי המרכז

מנומדיןמרכזכעמיתתשלילחוויה״הודות

שאנימרגישהאני,ודמוקרטייהודילמשפט

עמוקיםהכיובשורשיםביסודותלגעתמצליחה

,הישראליתהחברהאתהמרכיבותהזהויותשל

ולחשובקבוצהכלפועלתממנוהמניעמהלהבין

סביבמכבדשיחבזכות.מאוזניםפתרונותעל

יכולת,ביקורתיתראיהגיבשתי,מחלוקתנקודות

בנושאיםמורכבותוטיעוניםמבטנקודתלגבש

השונים״

סטודנטית ועמיתת המרכז, מרגוליסשרון 

6
מפגשים



תוכנית התיכונים למנהיגות במשפטמדיניות ציבורית

היערכות לקראת תוכנית התיכונים תשפ״ג ערב סיום תוכנית התיכונים לשנת תשפ״ב

דיון מדומה של וועדת חוקה בנושא 

בה הציגו , תחבורה ציבורית בשבת

, התלמידים עמדות חברתיות ומשפטיות

שהכינו בשיתוף עם חבריהם ועם  

הסטודנטים המדריכים בתכנית

השלבים הבאים

הכשרה למדריכיםיצירת תכנים חדשיםז"גיוס בתי ספר ובניית לו

פיתוח ותכנון

גיוס סטודנטים יהודים וערבים להדרכההתייעצות עם אנשי מפתח בחברה הערבית

שתי תכניות מקבילות

תכנית לבתי ספר יהודים וערביםתכנית לבתי ספר דתיים וחילונים 

48
סטודנטים 

מדריכים

500
תלמידי 

תיכון

7
בתי ספר



קורס אסטרטגיות לשינוי חברתי בנושאי דת ומדינהקידום מדיניות ציבורית

,  אלי-ד שירה בן"שיחה עם עו

בתי הדין הרבניים

מפגש עם נציגי קהילות  

בעיר לוד

חלקלקחתלייצאולאבפקולטהשנים״שלוש

שמלמד,חשיבהשמעודדקורס!כזהבקורס

מאתגרתחשיבה.שלהםהפרקטיברובדנושאים

,ומפתחמסקרןממשזה.חוקהצעתכתיבתשל

ללמוד.כזהאופייהיההקורסיםשלכלצריך

גםזו,יום-יוםהאלהבנושאיםשמתעסקד"מעו

.השראהמעוררפשוטוגםטובההכיהלמידה

בנוףשונהמאודוהקורסמעשירממשהיה

חיובי״בקטע

ממשוב סיכום הקורס

הצעות  14
לשינוי  
מדיניות

ניתוח ודיון  
משותף

היכרות 
עם כלים 

וסוגיות
בסיס עיוני



קידום מדיניות ציבוריתקידום מדיניות ציבורית

שחר ליפשיץ ליועץ למשרד המשפטים לעניין תזכיר ' מינוי פרופ•

.חוק המזונות

–קידום תיקונים לתזכירי חוק שעוסקים בדיני המעמד האישי •

.מזונות ואימוץ, ירושה

.פיתוח הצעות חוק בנושא רישום זוגיות בישראל•

.הצגת אתגרי הנישואים בישראל בוועדת שירותי הדת של הכנסת•

.ייעוץ לגורמי ממשל וחוות דעת לארגונים חברתיים בסוגיות שונות•

השתתפות בשולחנות עגולים וקבוצות מחקר לקידום תיקוני  •

.מדיניות בנושאי דת ומדינה

16
ייעוץ  
לגורמי  
ממשל

21
חוות דעת  

לארגונים

5
הצעות  

חוק



פיתוח שיתופי פעולה

פיתוח 
שותפויות  

לקידום מדיניות 
ציבורית יהודית  

ודמוקרטית

משרדי  
ממשלה

ארגונים 
חברתיים

תיאטרון  
הקאמרי

לשכת  
עורכי הדין

פיתוח שותפויות

שני אירועים עם  

תיאטרון הקאמרי

נסן'גפים' מפגש עם פרופ

הולנד  , ארסמוסמאוניברסיטת 

השתתפות בשולחנות  

עגולים של משרד המשפטים

שיתוף פעולה עם  

לשכת עורכי הדין  

ומשרד המשפטים  

בנושאי מעמד אישי

מחקר משותף עם  

ליהדות  המרכז 

הרטמןומדינה במכון 



(ינואר)2022הורות מאוחרת בישראל : תחושת בטן•

(ינואר)חברה וקהילה בימי קורונה , משפט•

(מרץ)גירושים וסרבנות גט , נישואים•

כנסים ואירועים

–נוטף מי גשם אדור'צ•

(מרץ)בהשתתפות ריטה 

(אפריל)חמץ במרחב הציבורי •

(מאי)אתגרי הגיור בישראל •

(יוני)סוגיית הפליטים •

בנוסף התקיימו כנסים ואירועים  •

.בהשתתפות חוקרי המרכז


