
אוניברסיטת בר אילן 
הפקולטה למשפטים, 
התכנית למשפט עברי 
 ע״ש אסתר ורומי תיגר

אביב, -אוניברסיטת תל
הפקולטה למשפטים ע"ש 

על ע"ש צגלה -בוכמן, מרכז
למחקר בינתחומי של 

 המשפט

האוניברסיטה העברית 
ירושלים, הפקולטה 

למשפטים, המכון לחקר 
 *המשפט העברי ע"ש מץ

   
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 בתמיכת קרן המחקר ע"ש השופט זילברג ז"ל,   *

 והמכון למחקרי חקיקה ולמחקר השוואתי ע"ש סאקר.

 השמיני הכנס צוב
 הרביעי

 תורת הזכויותמשפט עברי ו
 , הרי ירושליםהמלון צוב

 
 תשרי תשע"ח ז'-ה'רביעי, -ימים שני

 2017ספטמבר, ב 25-27

 
 

 , ד"ר חיים שפיראד"ר שי ווזנר, ד"ר בני פורתהוועדה המארגנת:  

 

 

 

 השתתפות מותנית ברישום מוקדם

 02-5882501, המכון לחקר המשפט העברי אסתי :לפרטים

 jewishlaw@savion.huji.ac.ilדוא"ל: 

 



אביב, -אוניברסיטת תל
הפקולטה למשפטים ע"ש 

על ע"ש צגלה -בוכמן, מרכז
למחקר בינתחומי של 

 המשפט

אוניברסיטת בר אילן 
הפקולטה למשפטים, 
התכנית למשפט עברי 

 תיגרע״ש אסתר ורומי 

  

  
 

 
 

 תוכנית הכנס
 

 

 

 רישום וקבלה  16:30

 

 פתיחה ע"ש השופט זילברג  מושב  18:30-17:00

 האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטים, רות גביזון )אמריטוס(פרופ' 

  וגבולות ייחוד: הזכויות שיח

  , הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העבריתחנינה בן מנחם )אמריטוס(פרופ' 

 העברי במשפט וחרות זכות

 לפילוסופיה, אוניברסיטת בר אילןהמחלקה , נעם זהרפרופ' 

 ולבושיהם הדברים גופי על: ואדם זכויות, הלכה

 

 ארוחת ערב  18:30-20:00

 

 מעגלי זכויות אדם: פאנל 21:30-20:00

 ג'י, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביבבפרופ' יצחק בנ: מנחה

 שחר ליפשיץ, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילןפרופ' 

 מרדכי קרמניצר )אמריטוס(, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העבריתפרופ' 

 הרב יובל שרלו, ראש ישיבת אורות שאול

 

 

 

 

 

 

 2017ספטמבר ב 25 – ה' תשרי תשע"חיום שני 

האוניברסיטה העברית 
ירושלים, הפקולטה 

למשפטים, המכון לחקר 
 המשפט העברי ע"ש מץ



אביב, -אוניברסיטת תל
הפקולטה למשפטים ע"ש 

על ע"ש צגלה -בוכמן, מרכז
בינתחומי של למחקר 

 המשפט

  

 

 

 תוכנית הכנס
 
 

 
  שיח החובות ושיח הזכויות: ראשוןמושב  13:00-9:00

 העברית קורן, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה-ד"ר נטע ברק

 וחובה זכות בין האנושית הרקמה על: ובחזרה למדינה מאזרחים

 לימוד מקורות 

 , הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העבריתד"ר בני פורת

 הכרעה בין נורמות מתנגשות: בין שיח הזכויות לשיח החובות

 ד"ר שובל שפט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

 ברויאר יצחק של עמדתו: חובות של כדת יהדות

 

 ארוחת צהרים 13:00-14:30

 

 תיאוריות של זכויות : שנימושב  18:30-14:30

 פרופ' אלון הראל, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית 

 שתי ביקורות של זכויות 

 לימוד מקורות 

 ד"ר שי ווזנר, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב

 האחרונים בתורת ומשמעותן זכויות

 

  ארוחת ערב 18:30-20:00

 

 פאנל: שיח שופטים על משפט עברי וזכויות אדם 21:30-20:00

  לכבוד פרישתו של המשנה לנשיאה, השופט אליקים רובינשטיין

 אילןמנחה: פרופ' עמיחי רדזינר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר 

 ארז, בית המשפט העליון-השופטת דפנה ברק

 השופט ניל הנדל, בית המשפט העליון

 השופט אליקים רובינשטיין, בית המשפט העליון

 2017ספטמבר ב 26 – ו' תשרי תשע"חיום שלישי 

אוניברסיטת בר אילן 
הפקולטה למשפטים, 
התכנית למשפט עברי 
 ע״ש אסתר ורומי תיגר

האוניברסיטה העברית 
ירושלים, הפקולטה 

למשפטים, המכון לחקר 
 המשפט העברי ע"ש מץ



אביב, -אוניברסיטת תל
הפקולטה למשפטים ע"ש 

על ע"ש צגלה -בוכמן, מרכז
למחקר בינתחומי של 

 המשפט

 

  

  

 
 

 תוכנית הכנס
 
 

 

 

  לפרטיקולריזכויות אדם: בין האוניברסלי : שלישימושב  13:00-9:00

 פרופ' ברק מדינה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

 ודמוקרטית יהודית במדינה האדם זכויות על ההגנה

 לימוד מקורות 

 פרופ' אריה אדרעי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

 ההלכה בספרות לאוניברסלי הפרטיקולרי בין 

 העברית והאוניברסיטה הרצוג מכללת, ישראל ומחשבת ך"תנאלי חדד, ד"ר 

 הקטגורי הצו מול" כמוך לרעך ואהבת" 

  

 

 ארוחת צהרים 13:00-14:30

 

 

  כבוד האדם וכבוד הבריות :רביעימושב  18:30-14:30

 פרופ' גידי ספיר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

 הזכות לכבוד בישראל

 לימוד מקורות

 פרופ' יצחק ברנד, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

 '? ה לנגד הבריות כבוד גדול

 אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה למשפטים, חיים שפיראד"ר 

 האדם לכבוד הבריות כבוד בין

 

 

 

האוניברסיטה העברית 
ירושלים, הפקולטה 

למשפטים, המכון לחקר 
 המשפט העברי ע"ש מץ

אוניברסיטת בר אילן 
למשפטים, הפקולטה 

התכנית למשפט עברי 
 ע״ש אסתר ורומי תיגר

 2017 ספטמברב 27 – חתשע" ז' תשרי, רביעייום 

2014 

 


