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 (5.2.2020יום רביעי י' שבט )

  11:00-10:00מושב ראשון | 

 אלבית מ בישיבת "הרב רואי מרגלית, ריו"ר: 

 יון באינטרנטלסודיות בקבוצות דהרב ד"ר דוד מישלוב, ממייסדי ומנהלי 'פורום הרבנים' | דרכי אכיפת התחייבות  10:00-10:20

 רתיותהרב רון אל אהרון, אב"ד נתיבות ורב קהילת שבזי באר שבע | דין מי שפרע ומחוסר אמנה ברשתות החב 10:20-10:40

שות ביה"ד בתביעה הרב מנשה מלכה, רב הישוב מלילות, ראש ישיבת 'שומרי הקודש' ואב"ד לממונות |  הכלים העומדים לר 10:40-11:00

 הוצאת דיבה בתקשורת המודרנית ל

 

  11:00-12:00מושב שני |  

 עו"ד משה פרסיק  יו"ר:

ים, ובביה"ד מצפה יריחו מטעם 'איגוד בתי הדין לממונות'  | פרסום גזית' ירושל -הרב ישועה רטבי, דיין בבה"ד  'ארץ חמדה 11:00-11:20

 מידע אישי או ביקורת שלילית ברשתות חברתיות.

 הרב ירמיה מנחם כהן, אב"ד פאריז | ציווי הבעל לכתיבת גט לאשתו על ידי מדיה חזותית 11:20-11:40

 יקף הנזקה -פרופ'  עו"ד אבי וינרוט | שיימינג )ביוש( 11:40-12:00

 

 12:00-13:00|  לכה ואקטואליה בעידן הפלאפוניםה -פאנל מיוחד: התחייבות במיסרון וזכויות יוצרים

 נית "דיינים צעירים"הרצוג , ניר גלים,  בתכ-חץ נווה ישיבת בנ"ע

 חטיבת הביניים -הרב עותניאל מנצור, ראש החטיבה הסבר על התכנית:

 הרב מאיר אדרי, ראש הישיבה דברי ברכה:

 ודיון הלכתי של התלמידים בליווי דיינים הצגת סרטון

 :  הרה"ג רצון ערוסי שליט"אסיכום הדיון הלכה למעשה

 

    15:00-16:00מושב שלישי | 

 עו"ד ד"ר בן ציון אליאשיו"ר:  

ע: משפט עברי רמשה דרורי, סגן נשיא בימ"ש המחוזי בירושלים | התוצאות של לשון הרע והוצאת שם  השופט )בדימוס( 15:00-15:20

 ומשפט ישראלי  

הרשתות החברתיות  פרסום להסרת מכשול הלכתי בעידןת | רעות ואב"ד לממונו רב העיר מודיעין מכבים הרב אליהו אלחרר, 15:40-15:20

 כיצד? -

 הרב יצחק לוי, רב העיר נשר וחבר מועצת הרבנות הראשית | לשון הרע בדיווח תקשורתי  15:40-16:00

 

  16:00-17:20מושב רביעי | 

 חיים פלק ר' יו"ר: 

תשובה כ  -תרבות הפניםהרוחני 'אור אברהם אוהבי' | רב הקהילה ו הרב יהונתן אדואר, רב מרכז העיר פתח תקוה וראש המרכז 16:00-16:20

 לנזקי הרשתות

קשורת בנושאי קדושת הרב צבי ארנון, רב המושב ניר גלים וראש אגף קדושת החיים במכון פועה | העולם ההלכתי ואתגרי הת 16:20-16:40

 החיים

 בית הדין הרבני האזורי תל אביב יפו | בית הדין והפרסומים ברשת הרב זבדיה כהן,  ראב"ד 16:40-17:00

 בתקשורת בעקבות כתבה -רב העיר בת ים ואב"ד לממונות | ביטול שידוכין וקנס  הרב אליהו בר  שלום 17:00-17:20

 

 | 17:20-18:50|  פאנל: הקשרים וההשפעות בין מערכת  המשפט והתקשורת 

 גיה משפטית, לשעבר יועץ הרבנים הראשיים הרב שפירא והרב אליהו , וראש הממשלה , מומחה לאסטרטרמי סדן מנחה:

פובליציסט ומרצה למשפטים ישראלי | פרופ' אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט| עו"ד יוסי ד"ר חיים שיין,  בהשתתפות:

  , סגן עורך שבועון 'משפחה' ךאריה ארלי|  , היועמ"ש של עיריית ק. אונו השופט )בדימוס( אלון רוםעוה"ד|  ויצמן, המשנה לראש לשכת
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  18:50-21:00מעמד הפתיחה | 

 הרב ד"ר אליהו אביעד, מפקח מחוז ירושלים לשעבר, האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך מנחה:

הגאון הרב יצחק יוסף, נשיא מועצת הרבנות הראשית | הגאון הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל ונשיא בתי הדין  הרשל"צ בהשתתפות:

 |הרבניים | הג"ר רצון ערוסי, נשיא הכנס

ח"כ הרב משולם בצלאל סמוטריץ, שר התחבורה והבטיחות בדרכים| מר הרב רפי פרץ, שר החינוך| הרב יצחק ועקנין, השר לשירותי דת| 

| מר משה ליאון,  ח"כ איילת שקד, שרת המשפטים לשעבר|  ח"כ הרב יואב בן צורהרי, סגן שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים | נ

הרב איתיאל בר לוי, מנהל האגף | הרב משה דגן, מנכ"ל הרה"ר לישראל| ירושלים  ראש העיר ירושלים| הגב' חגית בן משה, סגנית ראש העיר

מר רז עודד, יו"ר | | הרב רחמים נסימי, יו"ר רשת הגרעינים התורניים 'שעלים' לתרבות יהודית במשרד החינוך | פרופ' אפרים יצחקי, ארה"ב 

  O.R.Cקבוצת 

 (6.2.2020יום חמישי יא' שבט )

  10:00-11:00מושב חמישי | 

 מר שלמה תנעמי, חבר מועצות דתיות   יו"ר:

 ור לו להגיבהרב ישראל גליקמן, אב"ד לגיור, ראש כולל ומייסד קהילת 'דרכי נועם' |  פרסום מגמתי על אדם שאס 10:00-10:20

 דיןהרב שלמה דיכובסקי, חבר בית הדין הרבני הגדול לשעבר  | שימוש ב"שיימינג" )ביוש( בעבודת בית ה 10:20-10:40

 שוב 'בית אל' וראש מכון 'משפט לעם' | תביעה על השמצה בקבוצת ווטסאפיהרב אריאל בראלי, רב הי 10:40-11:00

 

  11:00-12:00מושב שישי |  

 עו"ד יאיר רביבו, ראש העיר לוד   יו"ר:

 ביטוחהרב חיים זיידמן, עוזר הלכתי, ביה"ד האזורי נתניה | נזק בעקבות העברת מידע לחברת  11:00-11:20

 שוביית ווטסאפ ופורום ילממונות | תביעת דיבה על לשון הרע שהופץ בקבוצי"ד ב"ד כוכב יעקב, איגוד ב הרב ניר אביב, אב"ד 11:20-11:40

הכולל לשון הרע  דין החושף פרטי "גולש" שכתב "טוקבק" הרב אליעזר שמחה וייס, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל | 11:40-12:00

 ביזויאו דברי 

 

  12:00-13:00מושב שביעי | 

 עו"ד יצחק נטוביץ, משנה ליו"ר לשכת עורכי הדין    יו"ר:

 הרב חיים וידאל, חבר בית הדין הרבני  ירושלים | שימוש באמצעי מדיה אלקטרונית לצורך קיום דיון 12:00-12:20

 האמנם?  -משפט העברי | "ביישו בדברים פטור" הרב פרופ'  נחום רקובר, מורשת המשפט בישראל, מומחה בחקר ה 12:20-12:40

 הרב יוסף שיינין, רב העיר אשדוד ואב"ד לממונות | תביעה על הכפשה בתקשורת שגרמה להפסד ממון 12:40-13:00

 
 

 14:00-17:00סדנא: איגוד בתי הדין לממונות | 
 אולם עץ תפוח 

 חיוב בושת בזמן הזה וחיוב על לשון הרענושא הסדנא: 
 פנימי, פתוח לקהל -מושב ראשון 

 ב בושת בזמן הזה וחיוב על לשון הרע"פאנל בנושא "חיו - מושב שני
 בהשתתפות:

 ב"ד מודיעיןא -הרב משה פורקוביץ' ;  י הדין ארץ חמדה גזיתמנהל רשת בת -הרב אהרן פלדמן ;  דיין בב"ד נוה נוף -הרב צבי ליפשיץ 
 בהם"ראש בית מדרש "חי  -הרב ישי שכטר 

 ישאו דברים דיינים ותיקים -מושב שלישי 
 ... ודוע דיין בה"ד הרבני בירושלים -הרב אוריאל לביא 
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   15:00-16:00מושב שמיני 

 עו"ד ד"ר אריאל מלאכי  יו"ר:

 וגדריהמקורה  –הרב שלמה אישון, ראש מכון 'כתר'  ורב מזרח העיר רעננה | זכות השמירה על הכבוד במדיה  15:00-15:20

 הרב אליעזר איגרא, חבר בית הדין הרבני הגדול | האזנות סתר ככלי תקשורתי בראי ההלכה    15:20-15:40

א| שמירת סודיות בעידן הרב מיכאל זילברמן, דיין וסגן מנהל בי"ד דאמריקא, מנכ"ל בי"ד לגיור של הסתדרות הרבנים דאמריק 15:40-16:00

 האינטרנט

 

  16:00-17:00מושב תשיעי | 

 יו"ר:  הרב אשר מלמד, יו"ר המרכז הישראלי למוגנות  

 הרב ד"ר איתמר ורהפטיג, מלמד וחוקר במכון משפטי ארץ | מחילה על פגיעה ברשת החברתית 16:00-16:20

 שורתהרב בן ציון אלגאזי, ראש מכון 'צורבא מרבנן' וראש ישיבת רמת גן | דין לשון הרע באפי תלתא בתק 16:20-16:40

 הרב יעקב אריאל, רב העיר רמת גן לשעבר ונשיא ארגון 'צורבא מרבנן' | תקשורת ולשון הרע 16:40-17:00

 

 

 משפט מבוים 

  17:00-18:30תביעת לשון הרע בגין פרסומים ברשת החברתית ואחריותו של מפעיל הרשת |  נושא התביעה:

 עו"ד אבי שמידט, משפטן ואיש תקשורת  מנחה:

רב נתן נחמני, שופט ה -חבר בית הדיןרב רצון ערוסי, רבה הראשי של קרית אונו ויו"ר הליכות עם ישראל | ה -אב בית הדין הרכב בית הדין:

 |  בדימוס

 רב ישי סלומון, חבר ביה"ד לממונות של  'הליכות עם ישראל'  ה -חבר בית הדין

  רוטמן ים: עו"ד שמחה ב"כ הנתבע צד ב:ב"כ התובע: עו"ד שלמה גולן |  צד א:

 אב בית הדין ישמיע את פסק הדין המנומק בראי ההלכה

 
 

  18:00-21:00|  סדנא: מכון 'משפטי ארץ'
 אולם ג'נסיס 

 העבודה על פי ההלכה בנושא: מעמדם של דיני 15-כנס הדיינים ה
 התכנסות  18:00
 עבודהבוררות בדיני השופט שמואל טננבוים, נשיא בית הדין לעבודה בבאר שבע:  18:15
 הצגת נייר עמדה לקראת הדיון הרב אורי סדן, חוקר במכון משפטי ארץ: 19:00
 דיון פתוח בנושא: מעמדם של חוקי דיני העבודה על פי ההלכה 19:20

 ב'(:-בהשתתפות כל הנוכחים, ובראשות )לפי סדר א'
 הרב אליעזר איגרא, דיין ביה"ד הרבני הגדול

 הרב יעקב אריאל
 "ר מכון משפטי ארץ ורב היישוב עפרההרב אברהם גיסר, יו

 הרב יוסף כרמל, אב"ד וראש כולל ארץ חמדה
 אילוז, דיין ביה"ד הרבני הגדול-הרב ציון לוז

 הרב רצון ערוסי, יו"ר הליכות עם ישראל ורב העיר קריית אונו
 תפילת ערבית 20:50
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   18:30-21:00מעמד מרכזי  | 

 עו"ד יצחק מירון, משרד עו"ד מירון, בן ציון ופריבס מנחה: 

, ראש מכון 'צורבא מרבנן' | הרב בן ציון אלגאזי |  רצון ערוסי, נשיא הכנסהג"ר אריה שטרן, רבה הראשי של ירושלים | הג"ר  בהשתתפות:

עקרונות הלכתיים לעיצוב דמות התקשורת החופשית והרשתות החברתיות  -הרב אברהם חיים שרמן, חבר בית הדין הרבני הגדול לשעבר 

הרב |  ציווי הבעל לדיינים כתבו ותנו גט דרך הטלפוןהרב אליהו אברג'יל, ראב"ד בית הדין הרבני ירושלים לשעבר, |  בראי משפט התורה 

הרב שמעון  אלמליח, רב העיר עתלית ומ"מ | והאסור  בודת העיתונאי: המצווה, המותרע -אליעזר מלמד, ראש ישיבת הר ברכה ורב היישוב

   |הרב יוסף גליקסברג, רב העיר גבעתיים וחבר מועצת הרה"ר בדימוס  רב העיר חיפה |

מר ארז צדוק, מנכ"ל אביב ניהול |  מר רחמים מלול, ראש העיר רחובות|  ראש כולל 'משפט התורה' ויו"ר מרכז מ.ל.מהרב יגאל מוניסר,  

 קרנות

 

  כנס חלוקת תעודות, לבוגרי מכון תורת המשפט שע"י מרכז מל"מ|  21:00

 אולם 'אדם וחווה'

 

 (7.2.2020יום שישי יב' שבט )

 

  9:30-10:30מושב עשירי | 

   ומנהל מחלקת נישואין באור יהודה לשעבר הרב יעקב אדרעי, רב שכונה  יו"ר:

 החברתיות  ביוש ברשתות -, מפקח מרכזי ללימודי תלמוד ותושב"ע במשרד החינוך | הלבנת פניםהרב יהודה זולדן 9:30-9:50

 הרב יורם כהן, רב ומו"צ בקהילת ישיבת הנגב | תקשורת שלילית ותקשורת חיובית  9:50-10:10

 מהתקשורת החופשית ת דיבה הנובעתהרב יונה ריס, אב"ד שיקאגו ארה"ב ור"מ בישיבת רבנו יצחק אלחנן ניו יורק  | תביע 10:10-10:30

 

 

 פרשת 'בשלח'  יום שבת

 ( 8.2.2020)יג' שבט 

 התוכניה לשבת קודש ומועדי התפילות והארוחות יפורסמו בנפרד

 

 

 

 


