
תשע"ב

משפט התורה

 ב'-ד' בכסלו תשע"ב
)28-30/11/11(  

במלון "רמדה" ירושלים

 עמותה להפצת ערכי היהדות הנאמנה
המרכז העולמי להפצת התורה

 הקונגרס העולמי
של יהודי גאורגיה

 משרד ראש הממשלה
השר לחברה ולמורשת ישראל

 תוכנית הכנס השנתי העולמי
העשרים ואחד לדיני ממונות



מושב ראשון 11:00-12:45 

רישום והתכנסות8:30-11:00

הרב יהודה דוד בלייך
 ראש כולל הוראה ור"מ בישיבת "הרב יצחק אלחנן" ניו-יורק

שבעה טובי העיר כבי"ד בעירן או כמלך בעירן                    

הרב אליהו בר שלום
 אב"ד לממונות, 

ראש כולל "משפטי החיים" בת ים ומח"ס "משפט הכתובה"
כפיפות הפרט לשוויון חברתי

                     
הרב ישראל גליקמן

ר"מ בכולל "צרור המור" חיפה
 פיקוח ממשלתי על מחירי המוצרים

ודיני אונאה

תפילת מנחה, ארוחת צהריים ודברי תורה

11:00-11:35

11:35-12:10

12:10-12:45

12:45

יו"ר המושב: עו"ד יובל בדיחי

מושב שני 15:00-17:00

 יו"ר המושב: מר אלדד מזרחי
יו"ר המועצה דתית תל-אביב יפו

הרב שלמה צדוק
 חבר הרבנות בבני ברק, 

ראש כולל לדיינים וחבר ביה"ד לממונות
צדק חברתי ותופעת הטייקונים

הרב מאיר י. מאזוז
רבה של רמת אשכול ואב"ד ירושלים

חופש מסחר ותעשייה - שמירת זכויות יוצרים 

15:00-15:30

15:30-16:00

יום שני,  ב'  בכסלו  תשע"ב )28.11.11(

16:00-16:30

16:30-17:00

הרב אברהם חיים שרמן
חבר ביה"ד הרבני הגדול ירושלים

צדק חברתי וזכויות אדם בראי משפט התורה

הרב בנימין בארי
אב"ד הרבני האזורי באשקלון

עשירים ועניים במשפט התורה



 יו"ר המושב: מר בני גמליאל
יועץ מקצועי לשר לחברה ולמורשת ישראל

מושב שלישי 17:00-18:40

הרב שלמה דיכובסקי
מנכ"ל בתי הדין הרבניים

צדקה וצדק חברתי
                     

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

ביומו תתן שכרו כצדק חברתי
        

הרב נחום גורטלר
אב בית דין רחובות

קונה שהונו אותו-אימתי המקח בטל?
                  

הרב רצון ערוסי
 רבה של קרית אונו, אב"ד לדיני ממונות 
וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

עבודה בכפייה וצרכי החברה וערכיה

17:00-17:25

17:25-17:50

17:50-18:15

18:15-18:40

 בית הליכות עם ישראל 
המרכז העולמי למשפט התורה בקרית אונו



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

הרב שלמה משה עמאר שליט"א
הראשון לציון והרב הראשי לישראל

הרב יונה מצגר שליט"א
 הרב הראשי לישראל

השר הרב אלי ישי 
סגן ראש הממשלה ושר הפנים

השר פרופ' יעקב נאמן
שר המשפטים

השר הרב משולם נהרי
השר לחברה ולמורשת ישראל

                   
ח"כ הרב משה גפני

יו"ר ועדת הכספים

מר יוסי נשרי
ראש עיריית קרית אונו

מר יהושוע ישי
יו"ר המועצה הדתית ירושלים

תפילת ערבית, ארוחת ערב ודברי תורה        21:00

ברכות:

חלוקת פרס היצירה התורנית 
בשיתוף המועצה דתית ירושלים

חלוקת פרס הכתיבה התורנית 
 בשיתוף עלון "שבתון" 

מעמד פתיחה
19:00-21:00

  מר גבריאל מירילשוילי
יו"ר הקונגרס העולמי של יהודי גיאורגיה

  מר ניסן  סלומיאנסקי
חבר הכנסת לשעבר

 נשיא כבוד:

 מנחה:



הרב מנשה מלכה
 ראש ישיבת "שומרי הקודש" 

ואב"ד לממונות מלילות, מועצה אזורית שדות נגב
תחרות חופשית במסחר

                  
הרב ישראל רוזן

ראש מכון "צומת"
מצוות השמיטה - האם מצווה חברתית?

                 
הרב שמואל פנחסי

דיין בי"ד לממונות "הליכות עולם" ורב שכ' מחנה יהודה
התמודדות ההלכה עם מונופולים

הרב אברהם דב לוין
אב"ד לממונות ירושלים

יחס ההלכה למאכערים )שתדלנים(

10:30-11:00

9:00-9:30 

9:30-10:00 

10:00-10:30 

 יו"ר המושב: הרב אברהם מנלה
מ"מ יו"ר המועצה הדתית ת"א ומנכ"ל חברה קדישא ת"א

מושב חמישי 11:00-12:40

פרופ' נחום רקובר
 משנה ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר, 

 מורשת המשפט בישראל
צדק חברתי ביחסי עובד ומעביד

הרב יוסף שיינין
רבה הראשי של אשדוד

אונאה ע"י העמדת פנים כעני
 

הרב עדו רכניץ                          
 מנהל ביה"ד ארץ חמדה-גזית 

 ומרכז המחקר במכון משפטי ארץ
החינוך הציבורי כצדק חברתי

הרב חיים בלוך
ראש כולל "משפטי ארץ" עפרה

מצוות הלוואה בזמן הזה
                     

תפילת מנחה, ארוחת צהריים ודברי תורה

11:25-11:50

11:50-12:15

12:15-12:40

12:40

11:00-11:25

יום שלישי ג'  בכסלו תשע"ב )29/11/11(

 יו"ר המושב: ח"כ אברהם מיכאלי
יו"ר סיעת ש"ס

תפילת שחרית וארוחת בוקר 7:00 

מושב רביעי 9:00-11:00 



 מושב שישי
  יו"ר המושב: מר תומר מוסקוביץ

מנכ"ל משה"ב

15:00-16:30 

ד"ר איתמר ורהפטיג
מרצה בבר-אילן ובמכון "משפטי ארץ" עפרה

דרכי פרסומת ושיווק
                     

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

המלצות לוועדת טרכטנברג לאור ההלכה
                       

הרב יוסף כרמל
אב"ד "משפט והלכה בישראל"

 וראש המכון הגבוה ללימודי היהדות "ארץ חמדה" י-ם
היתר עסקא במקום שמתנגד לצדק חברתי

16:00-16:30

15:00-15:30 

15:30-16:00 

מושב שביעי
 יו"ר המושב: ח"כ זבולון אורלב

יו"ר המפד"ל ויו"ר ועדת הכנסת לזכויות הילד

16:30-18:00

הרב דוב ליאור
רב העיר ק. ארבע וראש ישיבת ההסדר "ניר"

צדק וצדקה הלכה למעשה
                      

הרב יעקב אריאל
רב העיר רמת גן

בניין שנבנה על קרקע גזולה
                     

הרב נחמיה גולדברג
חבר ביה"ד הגדול לערעורים ירושלים

חלוקת המיסים בין עניים ועשירים

16:30-17:00 

17:00-17:30 

17:30-18:00

הנושא: מעורבות בתי הדין לממונות במחלוקות ממוניות במשפחה.
מנחים: הרב אברהם גיסר - יו"ר מכון "משפטי ארץ"

            הרב יוסף כרמל   -   ראש כולל ואב"ד ארץ חמדה - גזית
 בהשתתפות:  

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

2. הרב דוב ליאור   -    רב העיר קרית ארבע ואב"ד לממונות
3. הרב יעקב אריאל - רב העיר רמת גן ואב"ד לממונות "ארץ חמדה גזית"

4. הרב אלי בן דהן  -   מנכ"ל בתי הדין הרבניים לשעבר
5. פרופ' דוב פרימר

לו"ז:
18:00-19:00 - סקירות מקצועיות

19:00-20:30 - דיון פתוח בין המשתתפים
20:30       -       תפילת ערבית

 18:00-21:00   כנס דייני בתי הדין לממונות השביעי 
בשיתוף מכון "משפטי ארץ "



הרב אברהם מיכאל יוניון
דיין בביה"ד הרבני - לוס אנג'לס

שיקולי יושר בפסיקת בית דין
                     

הרב רון אל אהרון
חבר ביה"ד לממונות נתיבות

מונופול חיובי בדבר שיש בו חיי נפש

מעמד ביניים 

הרב שאר ישוב כהן שליט"א
 רבה של חיפה, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל 

וראש מוסדות "אריאל"

הרב יוסף גליקסברג שליט"א
רבה של גבעתיים 

וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

הרב יעקב שפירא שליט"א
ראש ישיבת "מרכז הרב" 

וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

הרב שלמה בן חמו שליט"א 
רב קהילת בואינוס איירס ארגנטינה      

ח"כ הרב מנחם אליעזר מוזס 
יו"ר סיעת יהדות התורה

ח"כ יעקב )כצל'ה( כ"ץ 
יו"ר סיעת האיחוד הלאומי

      

תפילת ערבית, ארוחת ערב ודברי תורה    19:30

 מר עודד וינר
מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל

18:00-19:30

יו"ר המושב: עו"ד יצחק מירון

יום רביעי ד'  בכסלו תשע"ב  )30/11/11(

תפילת שחרית וארוחת בוקר 7:00 

מושב שמיני  9:00-11:00 

 9:00-9:30 

 9:30-10:00 

 מנחה:



11:00-13:00

מעמד סיום

 מנחה: הרב אלי בן דהן 
מנכ"ל בתי הדין הרבניים לשעבר

הרב אליהו בקשי דורון שליט"א
הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר

השר הרב יעקב מרגי
שר הדתות

הרב יחיאל וסרמן
 ראש המחלקה לשרותים רוחניים 

בתפוצות בהסתדרות הציונית

מר פלטיאל אייזנטל  
מ"מ ראש העיר פ"ת לשעבר 

מר אבי בלושטיין
יו"ר המועצה הדתית הוד השרון
וחבר מועצת העיר פתח תקווה

הרב רצון ערוסי - נשיא הכנס  סיכום: 

הרב אריה כץ
רב משיב במכון פוע"ה

 שיקולי פיקוח נפש מול שיקולים 
חברתיים בתכנון תקציב

                     
הרב חיים וידאל

אב"ד בביה"ד לממונות-רבנות ירושלים
 טובת הכלל כשיקול להתערבות

בחופש המסחר

10:00-10:30 

10:30-11:00

 במקביל לכנס יתקיים
כנס נשות הרבנים )כינו"ר(


