פאנל | 17:30-18:45
משפט התורה הלכה למעשה – בבתי הדין
הרבניים ובבתי הדין לממונות
מנחה :עו”ד הרב שמעון יעקבי.
דברי פתיחה :הרב דוד מלכה ,מנכ”ל בתי הדין הרבניים.
בהשתתפות הדיינים :הרב מימון נהרי ,חבר בית הדין
הרבני הגדול | הרב בנימין אטיאס ,רב וראב”ד פתח
תקווה | הרב משה ולר ,ראש מערך הגיור | הרב משה
שור ,חבר בית הדין הרבני האזורי חיפה | הרב רפאל גלב,
חבר בית הדין הרבני האזורי תל אביב יפו | הרב חיים
והב ,אב”ד בית הדין לממונות ‘הליכות עם ישראל’ | הרב
ישי סלומון ,דיין ומזכיר בית הדין ‘הליכות עם ישראל’.

.....................

סדנא :מכון משפטי ארץ | 18:00-21:00
כנס הדיינים ה 14-בנושא :הכרעה במחלוקות בימינו
באולם סין לי
 18:00כבוד השופט (בדימ ).בנציון גרינברגר ,בית הדין
לממונות וחוק הבוררות – דגשים ועדכונים.
 19:00הרב אהרן פלדמן והרב הלל גפן ,הצגת נייר
עמדה בנושא :הכרעה במחלוקות בימינו.
 19:20דיון פתוח בנושא :הכרעה במחלוקות בימינו
בהשתתפות כל הנוכחים ,ובראשות (לפי סדר א”ב):
הרב אליעזר איגרא ,דיין ביה”ד הרבני הגדול | הרב
יעקב אריאל | הרב אברהם גיסר ,יו”ר מכון משפטי ארץ
ורב היישוב עפרה | הרב יוסף כרמל ,אב”ד וראש כולל
ארץ חמדה | הרב ציון לוז-אילוז ,דיין ביה”ד הרבני
הגדול | הרב רצון ערוסי ,יו”ר הליכות עם ישראל ורב
העיר קריית אונו.

.....................
מעמד מרכזי | 18:45-21:00
והשקת תוכנית ‘צורבא בעיון’
מנחה :מר עודד וינר ,מנכ”ל הרבנות הראשית לשעבר.
הרשל"צ הגאון הרב יצחק יוסף ,נשיא מועצת הרבנות
הראשית לישראל | ח"כ הרב יצחק ועקנין ,השר
לשירותי דת | ח"כ הרב אלי בן דהן ,סגן שר במשרד
הביטחון | ח"כ מוטי יוגב.
הג”ר רצון ערוסי ,נשיא הכנס | הרב בן ציון אלגאזי,
ראש מכון ‘צורבא מרבנן’ | רב מטעם 'איגוד בתי הדין
לממונות’.
הרב אברהם חיים שרמן ,חבר בית הדין הרבני הגדול
לשעבר  -קדושת חיי אדם ,הקטל בתאונות הדרכים |
הרב שמעון אלמליח ,רב העיר עתלית ומ"מ רב העיר
חיפה | הרב בניהו ברונר ,ראש ביהמ"ד והמכללה
בצפת .אב"ד לגיור חיפה -נסיעה מהירה מעל המותר
בחוק -בתנאים מיוחדים | מר רחמים מלול ,ראש העיר
רחובות |הרב זאב כהן -ראש אולפנת ‘צביה’ רחובות |
רו”ח דב קלמנוביץ | הרב דוד פיין ,ראש מרכז ברקאי.

.....................
 21:00תפילת ערבית וארוחת ערב

יום שישי ה’ שבט ()11.1.2019
 7:00תפילת שחרית
 8:00ארוחת בוקר
מושב עשירי | 9:30-10:50
יו”ר :הרב יחיאל וסרמן ,ראש המערך לשירותים רוחניים
בתפוצות ,בהסתדרות הציונית העולמית.
 9:30-9:55הרב יהודה זולדן ,מפקח מרכזי ללימודי
תלמוד ותושב"ע במשרד החינוך | תאונת דרכים
קטלנית -אחריות נזיקית ופלילית.

הליכות עם ישראל

 9:55-10:25הרב יורם כהן ,רב ומו”צ בקהילת ישיבת
הנגב | גורמי התאונות והאחריות להן.

עמותה להפצת ערכי היהדות הנאמנה
המרכז העולמי למשפט התורה

 10:25-10:50הרב שמעון כהן ,ראש מוסדות ‘מוריה’ באר
שבע | שנת השמיטה -גורם מאחד או מפלג.
עורכי הכנס :מר רונאל ביבי; טו”ר אבשלום נגר.

.....................

שבת פרשת “בא” ו׳ שבט ()12.1.2019
בנושא שנת השמיטה
 16:18כניסת שבת
 16:20תפילת מנחה וקבלת שבת
דרשה מפי הרה”ג רצון ערוסי שליט”א
שנת השמיטה – מצוות סוציאליות
ערבית ליל שבת
 17:45-19:45סעודת ליל שבת
 20:00פאנל רבני מושבים בנושא:
מצוות השמיטה ומצוות התלויות בארץ
שבת בבוקר
 9:00 - 7:30שתייה חמה
 8:00תפילת שחרית
דברי תורה
תפילת מוסף
 10:00סעודת שבת
דברי תורה
 12:00הרצאה בנושא :אתגרי שנת השמיטה
 13:00תפילת מנחה גדולה
שינה בשבת תענות

הכנס העולמי ה28-

לדיני ממונות ומשפט עברי
בראשות הרב ד״ר רצון ערוסי שליט״א
נושא הכנס :הקטל בדרכים
צורכי החיים ,קדושת החיים והארץ
נשיא הכנס :מר איתן יוחננוף ,מנכ”ל רשת יוחננוף
שבט התשע״ט ,מלון המלך שלמה ירושלים

 15:30מנחה קטנה
 16:00סעודה שלישית
הרצאה בנושא :שנת השמיטה האם רלוונטי בימינו
הפקה:

 17:23צאת שבת
 17:25ערבית והבדלה

הליכות עם ישראל

הליכות עם ישראל

המרכז העולמי למשפט התורה

המרכז העולמי למשפט התורה

יום רביעי ג’ שבט ()9.1.2019
 9:30התכנסות ורישום
מושב ראשון | 10:00-11:40
יו”ר :הרב ד"ר אליהו אביעד ,רב קהילה .מפקח (לשעבר)
מחוז ירושלים במשרד החינוך -האגף לתרבות תורנית.
 10:00-10:25עו”ד בני דקל ,מומחה לדיני משפחה
| מעמד האישה בחזרת הקרקעות לאחר שנת השמיטה.
 10:25-10:50הרב מנשה מלכה ,רב הישוב מלילות ,ראש
ישיבת ‘שומרי הקודש’ ואב”ד לממונות | אחריות מעביד
על נהגיו ,בדיני נפשות ונזיקין.
 10:50-11:15הרב ד"ר דוד מישלוב ,ממייסדי ומנהלי
'פורום הרבנים' | גלות עבור הרוצח בתאונת דרכים
מתוך היסח הדעת.
 11:15-11:40הרב ישועה רטבי ,דיין בבית הדין ‘ארץ
חמדה -גזית’ ירושלים ,ובבית הדין במצפה יריחו מטעם
‘איגוד בתי הדין לממונות’ | השתלבות בנתיב פקוק.

.....................
מושב שני | 11:40-13:00
מושב לזכרו של הרב עו”ד ד”ר יעקב וינרוט ז”ל
יו”ר :מר יהושוע ישי ,יו”ר המועצ”ד ירושלים.
 11:40-12:05פרופ’ אבי וינרוט | הכרעות בין נפש לנפש.
 12:05-12:30עו”ד יוסף ויצמן ,מרצה ,משנה לראש
לשכת עוה”ד ,חבר הועדה למינוי רשמי הוצל”פ ,ראש
הועדה ההומניטרית לסיעוד במשרד הפנים | אחריותו
המוגברת של הנהג.
 12:30-13:00הרב שלמה דיכובסקי ,חבר בית הדין
הרבני הגדול לשעבר | חלוקת משאבים מוגבלים לצורך
מניעת תאונות דרכים.

.....................
 13:00הפסקת צהריים ,מנחה וקבלת חדרים
.....................
מושב שלישי | 15:00-15:50
יו”ר :הרב איתיאל בר לוי ,מנהל האגף לתרבות תורנית
במשרד החינוך.
 15:00-15:25הרב יונה ריס ,אב”ד שיקאגו ארה”ב ור”מ
בישיבת רבנו יצחק אלחנן ניו יורק | הגדרת מעשה
הצלה ומעשה רציחה בתאונות דרכים.
 15:25-15:50הרב יצחק לוי ,רב העיר נשר וחבר מועצת
הרבנות הראשית | החובה לשמור על חוקי התנועה
ע”פ ההלכה.

מושב רביעי | 15:50-16:45
יו”ר :עו”ד אבי מוזס ,חבר מועצת העיר רחובות.
 15:50-16:15הרב אריאל בראלי ,דיין בית דין לממונות
'משפט לעם' | אחריות משפטית בתאונות דרכים
ובמצבי חירום.
 16:15-16:45הרב אליהו בר שלום רב העיר בת ים ואב”ד
לממונות | הגדרת שוגג ומזיד בתאונת דרכים.

.....................
משפט מבוים | 16:45-18:15

יום חמישי ד’ שבט ()10.1.2019
בשיתוף מכון ‘צורבא מרבנן’
 7:00תפילת שחרית
 8:00ארוחת בוקר
מושב חמישי | 9:30-10:45
יו”ר :עו”ד רו”ח אסף ישועה ,מומחה לדיני מיסוי.
 9:30-9:55הרב ישראל גליקמן ,אב בית דין לגיור ,ראש
כולל ומייסד קהילת ‘דרכי נועם’ | זכות השימוש
באופנים חשמליים במדרכה ובכביש.

נושא התביעה :נהג שיכור שהתנגש ברכב והרג אדם.

 9:55-10:20הרב דוד בליך ,ראש ישיבה וראש כולל
להוראה רבינו יצחק אלחנן ניו יורק | רכב אוטונומי
ובעיית הקרבת היחיד לשם הצלת הרבים.

הרכב בית הדין :אב בית הדין -הרב רצון ערוסי ,רבה
הראשי של קרית אונו ויו”ר הליכות עם ישראל.

 10:20-10:45הרב פרופ’ נחום רקובר ,מומחה בחקר
המשפט העברי ,לשעבר המשנה ליועמ”ש | חובתו של
נהג להציל נפגע תאונת דרכים.

מנחה :עו”ד אבי שמידט ,משפטן ואיש תקשורת.

חבר בית הדין -הרב נתן נחמני ,שופט בדימוס.
חבר בית הדין -הרב חיים והב ,אב”ד לדיני ממונות
‘הליכות עם ישראל’ וראש כולל ‘אמת ושלום’ ראש העין.
צד א :התובע -עו”ד שלמה גולן.
צד ב :סניגור -עו”ד חיים שוויצר.
אב בית הדין ישמיע את פסק הדין המנומק בראי
ההלכה.

.....................
מעמד הפתיחה | 18:15-20:30
מנחה :הרב משה דגן ,מנכ”ל הרבנות הראשית.
מר משה לאון ,ראש העיר ירושלים | גב' חגית משה,
סגנית ראש העיר.
הגאון הרב דוד לאו ,הרב הראשי לישראל ונשיא בית
הדין הרבני הגדול | הג"ר רצון ערוסי שליט"א ,נשיא
הכנס | הרב יוסף גליקסברג ,רב העיר גבעתיים
לשעבר וחבר מועצת הרבנות הראשית לשעבר | הרב
יוסף שלוש ,הרב האזורי דרום השרון ויו"ר ארגון רבני
ההתיישבות.
השרה איילת שקד ,שרת המשפטים | מר אורי אריאל,
שר החקלאות | חברי הכנסת :ניסן סלומינסקי ,בצלאל
סמוטריץ ,הרב משולם נהרי ,הרב יואב בן צור ,שולי
מועלם.
מר עודד רז | פרופסור אפרים יצחקי.

.....................
מושב שישי | 10:45-12:00
יו”ר :מר שלמה תנעמי ,חבר מועצות דתיות
 10:45-11:10הרב שלום חי מרחבי ,חבר ביה”ד ‘הליכות
עם ישראל’ | תאונות דרכים -נזקים ישירים ונזקים
עקיפים.
 11:10-11:35הרב אריה שטרן ,רבה הראשי של ירושלים
| תוקפם של חוקי התנועה מבחינת החוק וההלכה.
 11:35-12:00הרב יוסף שיינין ,רב העיר אשדוד ואב”ד
לממונות | מסר לבנו קטן אופניים חשמליים והזיק.

.....................
מושב שביעי | 12:00-13:15
מושב משרד החקלאות

סדנא |14:00-17:00
איגוד בתי הדין לממונות בישראל
באולם סין לי
 14:00מנחה | עדכונים פנימיים מהנעשה באיגוד.
 15:15פאנל בנושא חנייה במקום אסור ובאזור חנייה
בתשלום.
בהשתתפות :הרב יעקב ורהפטיג שליט”א  -אב”ד נוה
נוף ,סניף הר נוף| הרב ניר אביב שליט”א  -אב”ד סניף
כוכב יעקב| הרב ציון כהן שליט”א  -אב”ד סניף קרני
שומרון | הרב אפרים שימלמן שליט”א  -אב”ד מודיעין,
דיין בד”צ קרית אונגוואר.
 16:15יישאו דברים רבותינו :הרה”ג אריה שטרן שליט”א
 רבה של ירושלים ,נשיא האיגוד | הרה”ג רצון ערוסישליט”א  -רב העיר קרית אונו ,חבר מועצת הרבנות
הראשית ויו”ר הליכות עם ישראל.
נושא הסדנה  -חנייה במקומות אסורים ובאזורי חנייה
בתשלום :האם הסמכות לרשות לקבוע חוקי חניה וכו’
היא מכח דינא דמלכותא או מכח “בני העיר”?
מה הנפקותא בשאלה זו? -האם לפי חוק ולפי הלכה,
אסור לחנות בלי תשלום או שהחונה באופן זה צפוי
לקנס אבל אין בזה איסור?
האם בית הדין חייב לאכוף חוקי החניה או שזה עניין
של הרשות ובית הדין אינו זרוע של הרשות? האם יש
מצווה לפרוע דוח חניה או שיש זכות גביה של הרשות
אבל אין חיוב לשלם?

.....................
מושב שמיני | 15:00-16:15
יו”ר :מר גאל גרינוולד ,יו”ר עמותת ‘צורבא מרבנן’.
 15:00-15:25הרב שלמה אישון ,ראש מכון ‘כתר’ ורב
מזרח העיר רעננה | האם יש חובה הלכתית לציית
לחוקי תנועה שאינם נאכפים.

פתיחה :הרב חיים פוגל ,יו”ר מרכז הרמב”ם ובית הרב
קוק.

 15:25-15:50הרב בן ציון אלגאזי ,ראש מכון ‘צורבא
מרבנן’ וראש ישיבת רמת גן ,מטעם איגוד בתי הדין
לממונות | תוקף בתי הדין ותוקף חוקי התעבורה ע”פ
ההלכה.

יו”ר :מר אהוד אלפרט ,מנהל תחום ענף החי ,מרכז
תחום שמיטה -משרד החקלאות.

 15:50-16:15הרב יעקב אריאל ,רב העיר רמת גן לשעבר
ונשיא ארגון ‘צורבא מרבנן’ | מכונית אוטונומית.

 12:00-12:25הרב אליעזר שמחה וייס ,מ”מ רב העיר
ב”ב וחבר מועצת הרבנות הראשית | היערכות לשנת
השמיטה הבעל”ט.

.....................

 20:30הענקת תעודת הוקרה לרב רחמים נסימי,
יו”ר רשת ‘שעלים’ ,לציון  30שנות פעילות בגרעינים
התורניים.

 12:25-12:50הרב ברוך שרגא ,ראב”ד ירושלים וראש
בד”צ ‘אור שרגא’ | אמירה לגוי בכלאיים.

.....................

 12:50-13:15הרב אליעזר איגרא ,חבר בית הדין הרבני
הגדול | ואכלו אביוני עמך -הצעה לפתרון.

 20:30ארוחת ערב

.....................
 13:15ארוחת צהריים ,מנחה והפסקה

מושב תשיעי | 16:15-17:30
יו”ר :פתיחה :עו”ד ליאור פרישמן ,מנכ”ל ‘צורבא מרבנן’.
 16:15-16:40הרב חיים וידאל ,חבר בית הדין הרבני
האזורי בנתניה | ההיתר לצאת לדרכים למרות הסכנות.
 16:40-17:05השופט משה דרורי ,סגן נשיא בימ”ש
המחוזי ירושלים | לא תעמוד על דם רעיך.
 17:05-17:30הרב אליהו אלחרר ,רב העיר מודיעין
מכבים רעות ואב”ד לממונות | זהירות בדרכים -היזק
חניה.

