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 .(תלמידה ראשונה בכתה) בהצטיינות, LLB, ירושלים, האוניברסיטה העברית  :9191

 .כלכלה ופילוסופיה ,BA, ירושלים ,האוניברסיטה העברית  :9191

 .בהצטיינות יתירה, LLM, ירושלים, האוניברסיטה העברית  :9199

 .פילוסופיה של המשפט ,D.Phil, אנגליה, אוקספורד  :9191

  

 :הכשרה מקצועית

 .משפט העליוןבית ה, הלוי' השופט ב, התמחות: 9191

 .(חברות מוגבלת)חברות בלשכת עורכי הדין   :9199

  

 :מינויים אקדמיים

 .תפקידי הוראה באוניברסיטה העברית בירושלים :1969-2010

 .ייל, בית הספר למשפטים, חבר אורח-פרופסור :9111עד יוני  9191ספטמבר 

 .ש חיים כהן לזכויות האדם"פרופסור בקתדרה ע  :9111מאז 

 .הפקולטה למשפטים, פרופסור מלא  :0191-9111

 .USCבית הספר למשפטים ב , פרופסור אורח :9110עד ינואר  9111ינואר 

 .האוניברסיטה של פרינסטון, המכון לערכי האדם  ,עמיתה  :9111-9111

מרכז תקווה למשפט וציביליזציה , עמיתה; מכון שטראוס למשפט וצדק, עמיתה: 2011-2012

 .פר למשפטים של האוניברסיטה של ניו יורקבית הס, יהודית

האוניברסיטה , כהן. ש חיים ה"בקתדרה לזכויות האדם ע  פרופסור אמריטה: 0191מאז אוקטובר 

 .העברית בירושלים

  

 :תחומי הוראה

החברה , דת ומדינה, משפט ופוליטיקה, משפט ומוסר  ,דמוקרטיה וזכויות האדם, תורת המשפט

   .ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, חוקה, שבות ושיבה, ..."משפט ו", הישראלית

   

 :פעילויות אחרות

 האגודה לזכויות האזרח בישראל

 .ר ההנהלה"יו: 9110-9111, 9119-9119, 9110-9111, 9199-9191

 .נשיאה: 9119-9111

  

 מרכז מינרבה לזכויות האדם

 .אקדמיתהוועדה ה, ר"יו: 0111- 0119, 9111עד  9111
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 .הוועד המנהל, חברה :9111עד  9111

 .הוועדה האקדמית, חברה: 0191-0111

 

 הומניסטית, ליברלית, יהודית, ציונית למחשבה מרכז – ה"מציל

 .הועד המנהל, ר"יו: עתה - 0190, 0111-0111

 .נשיאה מייסדת: עתה-0111

 

 .מכון ון ליר בירושלים, בכירה עמיתה: עתה–0111 ,9111-9111

 .מכון ירושלים לחקר ישראל, הועד המנהל, חברה :9111-9111

 .משכנות שאננים, הוועדה האקדמית ,חברה :9111מאז 

 .International Commission of Jurist, חברה :9119-0119

 .המכון הישראלי לדמוקרטיה, עמיתה בכירה :0111-9119

 .ערבי במכון לדמוקרטיה-ריכוז קבוצת דיון על השסע היהודי: 0119-9111

 .עבודה עם הרב יעקב מדן על אמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל  :0110-9111

 .כלכלי במכון לדמוקרטיה-ריכוז קבוצת דיון על הפער החברתי: 0110-0111

 .Privacy International  ,ל"חברת הוועדה המייעצת הבי: 0110  מאז

.אילן-במסגרת מרכז פוזן באוניברסיטת ברעבודה על יהדות כתרבות וזהויות יהודיות  :0110  

.יעוץ בענייני חוקה לכנסת :0119-0111  

.ד"חברת נשיאות מועצת יח :0119-0111  

 

 וועדות ציבוריות:

(.9119-א"תשמ, שהניבה את חוק הפרטיות)וועדת כהן להגנת הפרטיות , חברה: 9199  

.(ניבה תיקון לחוק הפרטיותה)וועדת קלוגמן לפרטיות במאגרי מידע ציבוריים , חברה :9111  

.חילוניים בישראל-וועדה ציבורית ליחסי דתיים, חברה: 9119-9111  

.הוועדה הלאומית לתשתיות מדעיות וטכנולוגיות, חברה: 9111-9119  

.וועדת צדוק לחוקי העיתונות, חברה :9119-9119  

.וועדת שמגר על מינוי היועץ המשפטי וסוגיות נלוות, חברה: 9119-9111  

.וועדת בך לבחירת היועץ המשפטי לממשלה, חברה: 0111-0111  

 .השנייה לבנון תרועי מלחמיאלחקר וועדת וינוגרד , חברה: 0111ינואר  – 0119ספטמבר 

י מינוי "בדיקת השאלה של עיון חוקתי של זהות המדינה כיהודית ודמוקרטית עפ  -_0191מאוגוסט 

 .של שרת המשפטים ציפי לבני

 . מסמך ההמלצות הוגש לשרת המשפטים : 0191נובמבר 

 

 :תקשורת ודיונים ציבוריים

מופיעה ברציפות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית ובדיונים ציבוריים בנושאים של  9110משנת 

והחברה  ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית , דת ומדינה בישראל ובעולם, משפט, זכויות אדם



3 

 

 .הישראלית

  

 :פרסים

 .למחקר משפטי פרס צלטנר: 9119

 .פרס לשכת עורכי הדין( עם האגודה לזכויות האזרח: )9111

 .האגודה לזכות הציבור לדעת  ,תעודת הוקרה: 0111

 .פרס הרקטור למחקר  :0119

 .על האמנה החברתית החדשה בין שומרי מצוות וחופשיים( יחד עם הרב מדן)פרס אביחי : 0119

 .על האמנה( דןעם הרב מ)פרס התנועה לסובלנות   :0110

 .פרס ירושלים לסובלנות  :0110

 .למשפטים ומדע המדינה  .ת.מ.פרס א   :0111

 . הסמינר לתאולוגיה יהודית, ר לשם כבוד"ד: 0111

 .אוניברסיטת בר אילן, ר כבוד"ד: 0111

 .פרס חשין לחוקר בכיר על מצוינות אקדמית במשפט:0111

 .כלת פרס ישראל לחקר המשפט: 0199
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 :פרסומים אקדמייםרשימת 

 (לגביזון מאות של פרסומים פובליציסטיים בעברית ובאנגלית)
  

   :ספרים

, סמכות היועץ המשפטי לעכב הליכים פליליים ולחדשם: שיקול דעת מנהלי באכיפת החוק .9
 .9119, מכון סאקר

 .9111, האוניברסיטה המשודרת  ,זכויות אדם בישראל .0

 .9111  ?אור מציאות או נבואה המגשימה את עצמהתי: המהפכה החוקתית .1

 (9111( )ון ליר והקיבוץ המאוחד) מתחים וסיכויים: ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית .1

 .(9111) השסע היהודי ערבי בישראל, (ריא-עם עיסאם אבו) .1

 ץ בחברה הישראלית"מקומו של בג, בעד ונגד: אקטיביזם שיפוטי( דותן' קרמניצר וי' עם מ) .9
(0119). 

 (0111)  מסד לאמנה חברתית חדשה בין חופשיים ושומרי מצוות בישראל( מדן' עם י) .9
medan.org.il-http://www.gavison 

 (0119)מוסד נאמן ,  מטרת על לישראל והשלכותיה: באין חזון ייפרע עם .1
(http://www.metzilah.org.il/?p=245 (  )0119 תרגום לאנגלית.) 

תרגום לאנגלית )  0191ה "מציל,  הצדקה, אידיאולוגיה, היסטוריה: ששים שנה לחוק השבות .1
0191.) 

 (0191יפורסם פברואר )מסמך מסכם : עיגון חוקתי של זהות המדינה .91
 

  

 :ספרים בעריכה

 9110  ,כהן' מאמרים לכבודו של חיים ה: ישראלזכויות אזרח ב .9

0. Issues in Contemporary Legal Philosophy: The Influence of H.L.A. Hart Oxford 

1986 

 (9119, ירושלים)  גבורות לשמעון אגרנט( קרמניצר' עם מ) .1

, האגודה לזכויות האזרח וספריית פועלים) שלח' מאמרים לזכרו של חמן פ: חופש האמונה .1
(9111) 

 (9119-10) מקראה: זכויות אדם בישראל  (עם חגי שניידור) .1

 הוצאת נבו, מבחר כתבים, כהן. חיים ה,  (עם אהרן ברק) .9

 הוצאת נבו , קציר העשור האחרון –חיים כהן ( עם אהרן ברק) .9

 (0111) מקראה: ערבי-השסע היהודי  (:הקר' עם ד) .1

 ( 0119, כנרת זמורה ביתן)  דת ומדינה, עם, תרבות:  להיות יהודי -חיים כהן  .1

 (0111ה "מציל)מאת עוזי רבהון וגלעד מלאך , מגמות דמוגרפיות בישראל .91

 (0111, ה"מציל) מקורות ועיונים:  0421במבר ט בנו"ששים שנה להחלטת כ .99
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 אמנון, ליאב אורגד, מאת שלמה אבינרי, מדיניות הגירה לישראל: מתווה להגירה גלובלית .90

 (0111ה "מציל)רובינשטיין 

 (0191)  ה"מציל)מאת יפה זילברשץ ונמרה גורן , שיבת פליטים פלסטינים לתחומי מדינת ישראל .91

 ׁ  INSS         ׁ0191ן   ה"מציל, התמודדות ישראל עם הגירה בלתי מוסדרת( עם מאיר אלרן) .91

 (0190, ה"מציל)פנחס שיפמן ואבישלום ווסטרייך  , מסגרת אזרחית לנישואין ולגירושין בישראל .91

99. The Two State Solution: Essays and Sources (Edited by Ruth Gavison) Continuum 

Press, 2013)    (99'  תרגום של מס ) 

 (.0191ה "מציל)מאת רגב בן דוד  , הצטרפות לעם היהודי .99

 

 :מאמרים

  

 999-910 9191משפטים א , "עבירות שיש עמן קלון כפסול לכהונה ציבורית" .9

 .091-001 9191משפטים ב , "הערה נוספת :9199חוק החנינה " .0

 .11-11 9191משפטים ב   ,"צ לנמק את החלטותיו"על חובתו של בג"  .1

1. 'The Relationships between written and unwritten sources of law”, Israeli 

reports to the 8th international congress of comparative law (1971) 36-53. 

 .111-199 9199משפטים ו , "וביקורת שיפוטית -9191ח"חוק ועדות חקירה תשכל 91סעיף " .1

, 1-00' עמ, 9199, ח וועדת כהאן"דו  ,"סקירה השוואתית של הגנה על פרטיות במדינות שונות" .9

11-19. 

9.  Should We Have a general Right to privacy in Israel?  12 Isr.L.Rev. 155-171 

(1977). 

 (9199-99) 091-011, 09עיון , "ומעמדו של עקרון החירות אכיפת המוסר" .1

-010 9191משפטים ח , "הפרת הבטחת נישואין והחובה לתת החלטות מנומקות, אכיפת המוסר" .1

119 

91. The Minimal Area of privacy Protection – Israel, in Israeli reports to the 10th 

international congress of comparative law, 176-206 (1978) 

 .9191 011-019עיון כח   ,"תגובה לפרופסור שלף –היבטים של אכיפת מוסר בחברה מודרנית "  .99

90. Liberty vs. Equality in Education”, in S. Goldstein (ed.) Equality, 

Education and the Law, Van Leer 1980, 191-202. 

91.  “Privacy and Computerized Systems”, 1 Information Privacy 270-272 

(1979) 
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91.  (with A Margalit and Edna Ullman-Margalit), “Causal Over-determination: 

Resolution of a Puzzle”, 37 Philosophical Studies 381-390 (1980). 

91.   “M.R. Cohen: An Introductory Note”, 16 Isr.L.Rev. 273-281 (1981) 

 .1-09, 9119אדם , חוק חירות ומוסר, א הארט"עברית של הלהקדמה לתרגום ל   .99

99. 471 (1980); reprinted in F.D. -421 Yale L.J.'Privacy and the Limits of Law', 89 

: An Anthology, Philosophical Dimensions of PrivacySchoeman (ed), 

Cambridge U.P. 1984, 346-402. 

 1-19, (9110)כהן ' מאמרים לכבודו של חיים ה: זכויות אזרח בישראל, הקדמה .91

, זכויות אזרח בישראל  ,הזכות לפרטיות וזכות הציבור לדעת: איסור פרסומים הפוגעים בפרטיות .91

999-011. 

01. 'Natural Law, Positivism and the Limits of Jurisprudence - A Modern Round' 

Natural Law and d Finnis's an The Authority of Law(Book Review of Raz's 

1285 (1982). -1250 Yale L.J.), 91 Natural Rights 

09.  Public and Private in 'Information Control: Availability and Exclusion', ch. 5 in 

134. -(eds S.I. Benn and G.F. Gaus) Croom Helm 1983, 113 Social Life 

00.  A Tribute to Ch. Perelman, 19 Isr.L.Rev. 5-9 (1984) 

 ( 9111) 101-199משפטים יד , המנהג ועקרונות הפיקה: לה'ביטול המג  .01

01.   154 (1985).-113 I.Y.H.R.'The Controversy over Israel's Bill of Rights', 15  

( עורכים)הודפס מחדש בגביזון ושניידור , 91, 9111סקירה חודשית   ,זכויות אדם ודמוקרטיה   .01

 .01-11, 9 כרך, (מקראה)זכויות אדם בישראל 

' ר: עורכים)גבורות לשמעון אגרנט   ,הזכות להיבחר ולקחי ההיסטוריה –שנה להלכת ירדור  01'   .09

 911-091, 9119( קרמניצר' גביזון ומ

09.  'Custom in Law Enforcement : The Power of the Attorney General to Stay 

357 (1986).-333 Isr.L.Rev.Criminal Proceedings', 21  

01.  Introduction to Gavison (ed.)  Issues in Contemporary Legal Philosophy: 

The Influence of H.L.A. Hart,  (OUP 1987) 1-5. 

01.  'The Nature of Legal Theory – A Comment on Dworkin', in 28 supra, pp. 21-

34. 

11.  ‘Privacy’, in Blackwell Encyclopedia of Political Thought, Blackwell 1987, 

400-401. 
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19.  ‘Freedom of Expression, State Security, and Nuclear Capacity’, Proceedings 

of an International Conference on Freedom of Expression and State Security, 

1989.  ' 

10. 'The Implications of Jurisprudential Theories for Judicial Election, Selection 

2746 (1988). -2701 U.S.C.L.Rev.and Accountability', 61  

 .(. isr.L.Revפורסם גם באנגלית ב)   9111משפטים  –שנה למשפט החוקתי בישראל  11 .11

 .9111ון ליר , הקדמה פרוגרמטית –משפט ופוליטיקה בישראל  .11

 .9-00' עמ, 9111, חופש האמונה, (עורכת)הקדמה לגביזון  .11

 9111עיוני משפט , שוויון בפני החוק והיועץ המשפטי לממשלה, הזכות לשימוע .19

19. , Harvard J. Law and Public Policy'Legal Theory and the Role of Rules',  14 

727-770 (1991) 

11. 'Too Early for a Requiem: Warren and Brandeis Were Right about Privacy vs. 

471 (1992).-437 arolina L.Rev.S. CFree Speech', 43  

11.  45 (1992).-1 Stan.L.Rev.Public Distinction', 45 -'Feminism and the Private 

 (9111) 11-19, 0משפט וממשל   ,"הפרדה והפרטה: דת ומדינה" .11

-919, 9111, עיוני משפט יט, "אידיאולוגיה ומשפט, זהות פוליטית: מדינה יהודית ודמוקרטית"  .19

910. 

10.  "Legal Systems and Public Attitudes During Negotiations Towards 

Transitions fromConflict to Reconciliation: The Middle East, 1992-1994", in 

Israeli Accords: Legal -The ArabEugene Cotran and Chibli Mallat (eds.) 

44.-. 2, pp. 21, Kluwer Law International, 1996, chPerspectives 

 .09-901, 9119, פלילים ה, "בחינה ביקורתית של מגמות חדשות: היועץ המשפטי לממשלה .11

11.  Laws, Values "(Public) Law and (Private?) Religion", in John Tasioulas (ed), 

190 1997-, Dartmouth, 165and Social Practices 

 .01-919  (9119)משפטים כח , "?ה את עצמהמציאות או נבואה המגשימ: המהפכה החוקתית" .11

19.   Censorship and "Silencing Speech and the Limits of Law", R. Post(ed) 

(1998). Silencing: Practices of Cultural regulation 

תרבותיות -רב, עורכים' מאוטנר ואח, "אתגרים וסיכויים: ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית"  .19

 .019-091, 9111, צבי-ספר לזכרו של אריאל רוזן: ית ודמוקרטיתבמדינה יהוד

11.  883-.   843B.U.L.Rev"Holmes’ Heritage: Living Greatly in the Law ",  1998 78  

11. Toward a “A Constitutional Revolution?”,  in Gambaro A., Rabello A.M. (eds.) 

, 1998 Jerusalem.New European Ius Commune 
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, מרגולין' עורך א, שנתון החברה למדעי היהדות  ,דברים בסימפוזיון –מדינה יהודית ודמוקרטית  .11

וכן , 0111המכון לדמוקרטיה , מדינה יהודית ודמוקרטית, (עורך)הופיע גם ביוסי דוד . 9111

 .באנגלית

19. “The Role of Courts in Rifted Democracies”,  33 Isr. L.Rev.,   216-258   (1999)  

10.  “Jewish and Democratic: A rejoinder to the Ethnic Democracy Debate”, Israel 

Studies 4(1) 1999 44-72 

, המרכז לחקר החברה הערבית, נייר עמדה, המקרה של בית הספר ביפו? האם שוויון דורש שילוב .11

9111. 
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