
התשע"ד

דיני פשיטת רגל
והוצאה לפועל

 במשפט התורה

 כ"ח-ל' בשבט תשע"ד
)29-31/1/14(  

במלון "רמדה" ירושלים

 עמותה להפצת ערכי היהדות הנאמנה
המרכז העולמי למשפט התורה

 תוכנית הכנס השנתי העולמי
 ה- 23 לדיני ממונות

מושב ראשון 11:00-13:05 

רישום והתכנסות09:00-11:00

הרב אליהו בר שלום
אב"ד לממונות, ראש כולל "משפטי החיים" בת-ים ומח"ס "משפט הכתובה"

גביית כתובה ע"י הוצל"פ

פרופ' נחום רקובר
משנה ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר, מורשת המשפט בישראל

דרכי הוצאה לפועל - הצדק בהגבלת זכויותיו של הנושה
 

הרב גדעון פרל
רב אזורי ואב"ד גוש עציון אלון - שבות

הוצאה לפועל והשלכותיה עפ"י ההלכה

הרב רון אל אהרון
יו"ר לשכת הטו"ר וחבר ביה"ד לממונות נתיבות

פשיטת רגל במהלך גירושין

הרב מנשה מלכה
ראש ישיבת "שומרי הקודש" ואב"ד לממונות מלילות, מועצה 

אזורית שדות נגב
זכויות עובדים של חברה שפשטה רגל

תפילת מנחה, ארוחת צהריים ודברי תורה

הרב אריאל בראלי
חבר בית הדין לממונות מועצה דתית שדרות

תשלום חוב לר"מ במחיר סגירת ישיבה

הרב דוד פנדל
ראש ישיבת ההסדר שדרות

עשיית דין לעצמו בתפיסת ממונו של החייב
 

הרב ד"ר יוסף שרעבי
דיין בבית הדין לממונות בקדומים

זכות קיזוז קיימת וזכות קיזוז נטענת

הרב אברהם חיים שרמן
חבר ביה"ד הרבני הגדול ירושלים

יישום פס"ד של בי"ד רבניים ע"י הוצל"פ

11:00-11:25

11:25-11:50

11:50-12:15

12:15-12:40

12:40-13:05

13:05

יו"ר המושב: הרב יעקב אדרעי
חבר לשכת הרבנות אור יהודה ומנהל בית מדרש לממונות "הליכות עם ישראל"

מושב שני  15:00-17:00

יו"ר המושב: מר רז עודד
O,R,C יו"ר קבוצת

15:00-15:30

15:30-16:00

יום רביעי,  כ"ח בשבט  התשע"ד )29.1.14(

16:00-16:30

16:30-17:00

ד"ר עו"ד ורו"ח שלמה נס
מתמחה בין היתר בפירוקים וכינוסי נכסים, בתחום המשפט המסחרי ובתחומי 

הנדל"ן: 
יציג את טענותיו ההלכתיות והמשפטיות בפני ביה"ד

עו"ד מנחם מושקוביץ
מתמחה במשפט אזרחי-מסחרי וממובילי ההנגשה של ההלכה והחוק 

בישראל: 
יציג את טענותיו ההלכתיות והמשפטיות של הצד שכנגד 

בפני ביה"ד. 

* שמיעת שאלות וטענות הלכתיות מאת הקהל

הרב רצון ערוסי
נשיא ואב"ד "הליכות עם ישראל", רבה הראשי של קרת אונו 

וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

הרב חיים והב
אב"ד לדיני ממונות "הליכות עם ישראל" וראש כולל "אמת שלום" ראש העין

הרב עו"ד וטו"ר משה ולר
אב"ד לדיני ממונות "הליכות עם ישראל", אב"ד בבי"ד המיוחד לגיור, 

לשעבר ראש המכון להכשרת דיינים "הליכות עם ישראל"

לאחר דיון בהרכב בשיתוף הקהל, ישמיע אב"ד את פסק 
הדין המנומק עפ"י ראי ההלכה

 יו"ר המושב: הרב עו"ד צוריאל בובליל
דיין בבי"ד לממונות הליכות עם ישראל, מתמחה בדיני משפחה וירושה וחילוץ 
תיקים אבודים, מחבר ספר גירושין - עזרה ראשונה משפטית )מתיר העגונות( 

הנחיית המושב והעלאת פרטי המקרה בפני בית הדין והקהל

הרכב הדיינים:

דיון שישודר און ליין בתקשורת, שידון בפני הקהל 
ובשיתופו, בהרכבו הייחודי של ביה"ד "הליכות עם 

ישראל", בעניין האירוע הכי מתוקשר לאחרונה,
תוך מתן פסק דין הלכתי

מושב שלישי 17:00-19:00 
משפט מבוים )לראשונה בפומבי( - המושב המרכזי

הרב רצון ערוסי שליט"א - נשיא הכנס
רב העיר קרית אונו, אב"ד לדיני ממונות וחבר מועצת הרבנות 

הראשית לישראל

הרב יצחק יוסף שליט"א
הראשון לציון והרב הראשי לישראל

הרב אליהו בקשי דורון שליט"א
הראשל"צ הרב הראשי לישראל לשעבר

הרב יוסף גליקסברג שליט"א
חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

הרב שמעון אלמליח שליט"א
הרב המקומי עתלית

הרב יוסף שלוש שליט"א
יו"ר ארגון רבני ההתיישבות

הרב משה ארנרייך שליט"א
ראש כולל "ארץ חמדה"

הרב ברוך שרגא שליט"א
רב שכונת הגבעה הצרפתית ואב"ד לממונות ירושלים

סגן השר הרב אלי בן דהן
סגן השר לשירותי דת

ח"כ הרב אלי ישי
ח"כ הרב משולם נהרי

ח"כ הרב משה גפני
מר ישראל גל

ראש עיריית ק. אונו

מר עודד וינר
מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל

מר יהושוע ישי
יו"ר המועצה הדתית ירושלים

פרופ' הרב סיני דויטש
דיקן בית הספר למשפטים והמשנה לנשיא המכללה האקדמית נתניה

דבר תורה - נציג הזוכים

תפילת ערבית, ארוחת ערב ודברי תורה 21:00

חלוקת פרס היצירה התורנית 
חלוקת פרס הכתיבה התורנית 

19:00-21:00

מעמד פתיחה

יו"ר המעמד: ח"כ ניסן סלומיאנקי
 יו"ר ועדת הכספים

ברכות:



הנושא: היתר פנייה לערכאות.

 בהשתתפות:  
1. הרב רצון ערוסי - רב העיר קרית אונו, אב"ד לממונות
                                            "הליכות עם ישראל" וחבר מועצת

                                             הרבנות הראשית לישראל

2. הרב שלמה עאמר - הראשון לציון
3. הרב יעקב אריאל - רב העיר רמת גן ואב"ד לממונות "ארץ  

                                                חמדה - גזית"

4. הרב אברהם גיסר - יו"ר מכון משפטי ארץ ואב"ד לממונות 
                                                 "ארץ חמדה - גזית"

5. הרב משה ארנרייך - ראש כולל  "ארץ חמדה"

לו"ז:
18:00 - הצגת נייר עמדה בנושא היתר פניה

               לערכאות - הרב הלל גפן, מכון משפטי ארץ
18:20 - דיון פתוח בין הדיינים

20:00 - תפילת ערבית

כנס דייני בתי הדין לממונות השמיני – 
בשיתוף מכון "משפטי ארץ "

18:00-21:00

 בית הליכות עם ישראל 
המרכז העולמי למשפט התורה בקרית אונו

 09:00-11:05 מושב חמישי

הרב שמואל פנחסי
דיין בי"ד לממונות "הליכות עולם" ורב שכ' מחנה יהודה
האם להוצאה לפועל יש דין של ערכאות

הרב יהודה זולדן
מפקח מרכזי ללימודי תלמוד ותושב"ע

פושט רגל שהשתקם - האם חייב להחזיר 
חובותיו?

09:00-09:25 

09:25-09:50 

הרב חיים וידאל
אב"ד בביה"ד לממונות - רבנות ירושלים

השפעת אי היכולת לאכוף פסקי דין בבתי 
משפט ובהוצל"פ בנושאים קוגנטיים - על 

פסיקת ההלכה

הרב שלמה צדוק
חבר הרבנות בבני ברק, ראש כולל לדיינים וחבר ביה"ד לממונות

עיכוב קבורת החיים כדי שיורשיו יפרעו 
חובותיו

הרב נחום גורטלר
אב בית דין רחובות

דין סחורה שסופקה לסוחר שפשט רגל וטרם 
שולם עליה

09:50-10:15 

10:15-10:40 

10:40-11:05 

יו"ר המושב: עו"ד שמואל לביא
בעל משרד עו"ד שמשרדו מתמחה בפירוקין והוצל"פ

יום שישי,  ל' בשבט  התשע"ד )31.1.14(

יו"ר המושב: ח"כ יוני שטבון
סגן יו"ר הכנסת

מושב רביעי 14:30-17:00

הרב שלמה אישון
יו"ר מכון כת"ר ורב מזרח העיר רעננה

תספורות לאג"חים של חברות הנתונות בקשיים

הרב הלל גפן
חוקר במכון "משפטי ארץ"

מסירת שיק להוצאה לפועל

הרב אריה כץ
רב משיב במכון פוע"ה

מאסר בעלי חוב עפ"י ההלכה

הרב יונה ריס
אב"ד שיקאגו ארה"ב ור"מ בישיבת רבנו יצחק אלחנן ניו יורק

קביעת דיני תורה ברקע פשיטת הרגל של הנתבע

עו"ד שמחה דן רוטמן
תיקי חדלות פירעון בבתי דין לממונות

הרב יוסף שיינין
רבה של אשדוד

הגבלה לעיקול נכסי החייב - מסדרין לבעל חוב

14:55-15:20

15:20-15:45

15:45-16:10

16:10-16:35

16:35-17:00

14:30-14:55

יום חמישי,  כ"ט בשבט  התשע"ד )30.1.14(

במקביל לכנס יתקיים
כנס נשות הרבנים

)כינו"ר(


