
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.
  

 העשירי הכנס צוב

 המשפט העברי: מקהילה למדינה
 , הרי ירושליםהמלון צוב

 
 רביעי, -ימים שני

 2019ספטמבר, ב 23-25, טתשע" כ"ה אלול-כ"ג

 
 , פרופ' עמיחי רדזינרד"ר שי ווזנר, ד"ר בני פורתהוועדה המארגנת:   

 

 

 

 מוקדםהשתתפות מותנית ברישום 

 02-5882501, המכון לחקר המשפט העברי איריס ממן :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 

 אסתר ורומי תיגרע״ש 

  
 

 
 

 

 תכנית הכנס
 

 

 

 רישום וקבלה  16:15

 

: עליית הלאומיות היהודית פתיחה ע"ש השופט זילברג מושב  18:30-16:45

  והמשפט העברי

 מכללת ספיר ואוניברסיטת בר אילןהפקולטה למשפטים,  ,ניר קידרפרופ' 

 תמורות בעולם היהודי ולידת הציונות 

 תל אביבאוניברסיטת הפקולטה למשפטים,  ,אריה אדרעיפרופ' 

 מדינה' או 'תחיית המשפט'? הרבנים הרצוג וגורן לנוכח המדינה היהודיתהלכות ' 

 

 ארוחת ערב  18:30-20:00

 

 המדינה והמשפטמושב שני:  21:30-20:00

 , הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העבריתחנינה בן מנחםפרופ' 

 הרהורים על משפט, מדינה והחוק היהודי 

 ועסקיםפרופ' עידו פורת, המרכז האקדמי למשפט 

 משקעי חשיבה גלותית במשפט הישראלי 

 פרופ' שחר ליפשיץ, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

גירושים וגיור: מחלוקתם של  ,ממלכתיות, קהילתנות וגלובאליות בענייני נישואים

 השופטים רובינשטיין והנדל

 

 

 

  

 2019ספטמבר ב 23 – טתשע" כ"ג אלוליום 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
למחקר בינתחומי של 

 המשפט

  

 

 
 

 תכנית הכנס
 
 

 

 

  נישואין וגירושיןגבולות : שלישימושב  13:00-9:00

 האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטים, שרון שקרג'יד"ר 

 ובחזרה –המשפחה: מקהילה למדינה  

 לימוד בקבוצות

 שלום וסטרייך, המרכז האקדמי למשפט ועסקיםיאבפרופ' 

 קהילה ומדינה בשיח ההלכתי בדיני משפחה: גלוי וסמוי  

 עמיחי רדזינר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילןפרופ' 

 ובחזרה –בתי הדין הרבניים: מקהילה למדינה  

 

 ארוחת צהרים 13:00-14:30

 

  משפט מנהלי: רביעימושב  18:30-14:30

 בית הספר למשפטים והמחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, המכללה האקדמית ספירד"ר איל פלג, 

 מדין כללי לדין הקשרי תחומי –סמכות, הליך, תוכן והחלטה  –משפט מנהלי  

 לימוד בקבוצות

 ד"ר חיים שפירא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

 ה?מה ניתן ללמוד ממשטר הקהיל 

 "שערי מדע ומשפט"פרופ' אביעד הכהן, המרכז האקדמי 

יהודית למדינה משפט מנהלי עברי: מ"יידישע שטעטל" ל"יודישע שטאט" )מעיירה 
 יהודית(

 

  

 2019ספטמבר ב 24 – טתשע" כ"ד אלוליום 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

  

 

 

 תכנית הכנס
 
 

 

  ארוחת ערב 18:30-20:00

 

 הלכות מדינהמושב חמישי:  :21:30-0020

 פרופ' גדעון ספיר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

 השבת הציבורית 

 לרבנות ש"היועמ לשעבר) לדמוקרטיה הישראלי והמכון אילן-בר אוניברסיטת, קטן ירון ד"עו

 ( לישראל הראשית

 מבחן כמקרה הממלכתית הכשרות אתגר: מדינתית לרבנות קהילתית מרבנות

 ד"ר בני פורת, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

 הישראלית: בין המקרא לחז"ל רווחההמדיניות השראה יהודית ל 

  

 המשך – 2019ספטמבר ב 24 – כ"ד אלול תשע"טיום 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

  

  

 
 

 תכנית הכנס
 
 

 

 

  מערכת השפיטה: שישימושב  13:00-9:00

 פרופ' טליה פישר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

 על משפט קהילתי ומשפט מדינתי 

 לימוד בקבוצות

 פרופ' יצחק ברנד, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

 גויים במדינת היהודיםקהילה נ' מדינה: ערכאות של  

 ד"ר יעקב שפירא, היחידה למשפט עברי, משרד המשפטים

 למדינה מקהילה – סירוב כתבי 

 

 ארוחת צהרים 13:00-14:30

 

 יהודי-מעמדו של הלא :שביעימושב  18:30-14:30

 ידידיה שטרן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילןפרופ' 

 הלאום במדינת למיעוט השוויון אתגר 

 לימוד בקבוצות

 ד"ר שי ווזנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

 ההלכה וערך השוויון: האיסור על מכירת בית לגוי כמקרה מבחן 

האוניברסיטה העברית 
ירושלים, הפקולטה 

למשפטים, המכון לחקר 
 המשפט העברי ע"ש מץ

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

 2019 ספטמברב 25 – טתשע" אלול כ"ה, רביעייום 

2014 

 


