
רביעי-שבת
ד'-ז' בטבת תשע"ו 

)16-19/12/15(
במלון "רמדה" ירושלים

 עמותה להפצת ערכי היהדות הנאמנה
המרכז העולמי למשפט התורה

 תוכנייה לכנס
השנתי העולמי 

לדיני ממונות ה- 25
התשע"ו

מינויים ציבוריים 
ונבחרי ציבור 

במשפט ובהלכה



מושב ראשון 14:30-17:00

רישום והתכנסות13:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

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

מושב שני מושב "חותם"  17:00-19:00

יו"ר המושב: מר אמיתי כהן
חבר מועצת העיר רחובות

17:00-17:30

17:30-18:00

יום רביעי,  ד' בטבת  התשע"ו )16.12.15(

18:00-18:30

18:30-19:00

הרב אברהם דב לוין14:30-15:00
אב בית הדין "ירושלים" לדיני ממונות ולברור יוחסין 

ורו"מ ישיבת מקור חיים
חכי"ם דתיים שמסרבים להתדיין בדין תורה

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

היחס בין הממנים לנבחרים
 

הרב אריאל בראלי
חבר בית הדין לממונות  מועצה דתית שדרות

מה עדיף, דיין מעורב בדעת הבריות או גדול 
בתורה?

הרב אברהם חיים שרמן
חבר ביה"ד הרבני הגדול לשעבר

מקורות סמכותם של בתי הדין הממלכתיים 
ורבני הערים במדינת ישראל בהוראת ההלכה 

ויישומה

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

מינוי של ר"מ ופיטוריו

ברכות: 
השרה איילת שקד - שרת המשפטים                 

ח"כ בצלאל סמוטריץ' - סגן יו"ר הכנסת   
 

הרב רצון ערוסי
רב העיר קרית אונו, אב"ד לדיני ממונות  וחבר מועצת 

הרבנות הראשית לישראל
בתי דין לממונות וזהותה היהודית של מדינת 

ישראל
                       

עו"ד משה פולסקי

עו"ד שמעון יעקבי
יועץ המשפטי של בתי הדין הרבניים



21:00

19:00-21:00

מעמד פתיחה

ברכות:

יו"ר המעמד: ח"כ ניסן  סלומיאנקי 
                                     יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט

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 ונשיא בית הדין 

הרבני הגדול

הרב שלמה בן חמו שליט"א
רבה הראשי של ארגנטינה 

השר אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר

סגן השר הרב משולם נהרי
סגן שר הרווחה

ח"כ הרב משה גפני
יו"ר ועדת הכספים

מר ישראל גל
ראש עיריית קרית אונו

רו"ח דב קלמנוביץ
משנה לראש עיריית ירושלים

עו"ד עודד פלוס
מנכ"ל המשרד לשירותי דת

הרב איתיאל בר-לוי
ראש האגף לתרבות תורנית – משרד החינוך

מר נפתלי יהודה
מנהל מחלקת מורשת ישראל – עיריית ירושלים

מר רז עודד
O,R,C יו"ר קבוצת

פרופ' אפרים יצחק

תפילת ערבית, ארוחת ערב ודברי תורה       



יו"ר המושב: הרב ד"ר אליהו אביעד
מפקח מחוז ירושלים לשעבר באגף תרבות תורנית משרד החינוך

מושב שלישי9:30-11:10

  9:55-10:20

 10:20-10:45

 10:45-11:10

 9:30-9:55

יום חמישי, ה' בטבת תשע"ו )17/12/15(

הרב אריה כץ
רב משיב במכון פוע"ה

המקור לסמכויות השלטוניות בהעדר 
סנהדרין

                  
הרב דוד מישלוב

ממייסדי ומנהלי "פורום הרבנים"
מינוי אישה לתפקיד רבני

                 
הרב ישראל רוזן

ראש מכון "צומת"
נשים כמשגיחות כשרות

 
הרב חיים זיידמן

דיין בבית דין "שערי משפט" נתניה
בי"ד שלא בהסכמת הצדדים

יו"ר המושב: ניצב בדימוס שלום קעטבי
מפקד מחוז ש"י לשעבר ומפקד המכללה לקצינים בכירים של משטרת ישראל

מושב רביעי 11:10-12:25

  11:35-12:00

  12:00-12:25

 11:10-11:35

       12:30

הרב אליהו בר שלום
אב"ד לממונות, ראש כולל "משפטי החיים" בת ים 

ומח"ס "משפט הכתובה"
ירושת רבנות בזמן הזה

הרב שלמה דיכובסקי
לשעבר חבר בית הדין הרבני הגדול

עשה לך רב

הרב יוסף שיינין
רבה של אשדוד

הדחת רב מכהונתו

תפילת מנחה, ארוחת צהריים ודברי תורה



יו"ר המושב: הרב משה קורצטג
אב"ד יוהנסבורג

מושב חמישי15:00-16:15

  15:25-15:50

 15:50-16:15

 16:15-16:30

הרב שלמה אישון15:00-15:25 
יו"ר מכון כת"ר ורב מזרח העיר רעננה

כיצד בוחרים מנהיג מדינה
                  

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

בחירת נשים לתפקידים ציבוריים בישובים 
קהילתיים.

                 
הרב אברהם גיסר

יו"ר מכון "משפטי ארץ" ורב הישוב עפרה
דרכי בחירה וועדות איתור

הרצאת חסות – חברת "נטו"
תכנון פיננסי ופנסיוני

הנושא: עדות מומחה.
17:00 - התכנסות

17:15 - מרצה אורח: עו"ד אסף פוזנר "מומחים ובוררים ומה שביניהם"
18:00 - הצגת נייר עמדה: הרב עדו רכניץ - "עדות מומחה בהלכה"

18:20 - דיון פתוח בהשתתפות:
1. הרב רצון ערוסי - רב העיר קרית אונו, אב"ד לממונות "הליכות עם ישראל"               

                                                  וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

2. הרב יוסף  כרמל - ראש כולל ואב"ד לממונות "ארץ חמדה גזית" 
3. הרב יעקב אריאל - רב העיר רמת גן ואב"ד "ארץ חמדה גזית" לערעורים

4. הרב אברהם גיסר - רבה של עפרה ואב"ד לממונות "ארץ חמדה גזית"
5. הרב אליעזר איגרא - דיין בביה"ד הרבני הגדול

19:45 ערבית
20:00 סיום

כנס דייני בתי הדין לממונות האחד עשר 
בשיתוף מכון "משפטי ארץ"

   17:00-20:00



יו"ר המושב: עו"ד אבי שמידט
מנהל "רדיו מורשת"

מושב שישי 16:30-18:00

משפט מבוים בנושא: יחס המדינה להוצאת כתבי סירוב 
ע"י בתי הדין.

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

בעניין משפטי אקטואלי, תוך מתן פסק דין הלכתי.

הרכב בית הדין:

הרב רצון ערוסי – אב בית הדין 
נשיא ואב"ד "הליכות עם ישראל", רבה הראשי של קריית אונו וחבר מועצת 

הרבנות הראשית לישראל.

הרב חיים והב – חבר בית הדין
אב"ד לדיני ממונות "הליכות עם ישראל" וראש כולל "אמת ושלום" ראש העין.

הרב רפאל גלב - חבר בית הדין
דיין בבית הדין האיזורי חיפה.

מייצג עמדת הפרקליטות:  ד"ר יעקב שפירא 
מייצג את עמדת בתי הדין לממונות:

עו"ד שמחה דן רוטמן 
יועץ משפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה.

 
הנחיית המושב והעלאת פרטי המקרה בפני בית הדין 
והקהל. שמיעת שאלות וטענות הלכתיות מאת הקהל. 

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



יו"ר המעמד: מר יהושע ישי
יו"ר המועצה דתית ירושלים

המעמד המרכזי18:00-20:15

  18:30-19:00

  19:00-19:30

  19:30-20:00

הרב אליהו בקשי דורון שליט"א18:00-18:30  
הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר

הרב שלמה משה עמאר שליט"א
הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים והרב הראשי 

לישראל לשעבר.

הרב דוד לאו שליט"א
הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית 

לישראל

הרב אריה שטרן שליט"א
רבה הראשי של ירושלים

סגן השר הרב אלי בן דהן
סגן שר הביטחון

יו"ר המושב: מר נריה פנחס
עורך ומחבר חידוני התנ"ך העולמיים

מושב שביעי9:30-11:10

  9:55-10:20

 10:20-10:45

 10:45-11:10

 9:30-9:55

יום שישי, ו' בטבת תשע"ו )18/12/15(

הרב יהודה זולדן
מפקח מרכזי ללימודי תלמוד ותושב"ע

דמוקרטיה והסכמת הבוחרים- שלטון ודיינים
                  

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

ניו יורק
מינוי גרים לתפקידים ציבוריים ברבנות 

ודיינות
                 

הרב ישראל גליקמן
אב בית דין לגיור, ראש כולל ומייסד קהילת "דרכי נועם"

רוב מניין ורוב בניין במינויים
 

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

שוחד לעובד ציבור ובמינויים ציבוריים



יר
ע
ה

ד 
ה

 7:00-9:00

 10:30

 15:00

 7:30

 12:30

 16:00

 17:18

יום שבת, ז' בטבת תשע"ו
פרשת "ויגש" )19/12/15(

קפה ועוגה

תפילת שחרית של שבת
דברי תורה

תפילת מוסף

סעודת שבת
דברי תורה

תפילת מנחה של שבת

הרצאה

סעודה שלישית
דברי תורה

צאת שבת 
ערבית והבדלה

 16:02

 17:30-19:30

 16:15

 19:30-20:30

כניסת שבת

תפילת מנחה ערב שבת 
קבלת שבת

דברי תורה
ערבית ליל שבת

סעודת ליל שבת

הרצאה                                      

יו"ר המושב: מר רחמים מלול
ראש עיריית רחובות

מושב שמיני11:10-12:25

 11:35-12:00

 12:00-12:25

 12:30

הרב רון אל אהרון11:10-11:35 
יו"ר לשכת הטו"ר וחבר ביה"ד לממונות נתיבות

דין קדימה בבחירות למינוי ציבורי

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

מועצה אזורית שדות נגב
בחירת רב ע"י גורל

הרב מיכאל זילברמן
דיין וסגן מנהל בית דין דאמריקא

פשיעה במשרה: סיבות פיטורין למלמדים 
רבנים ודיינים

תפילת מנחה, ארוחת צהריים ודברי תורה


