
 
 

 

 הכנס: נושא

 ההפגנות במרחב הציבורי והאחריות המשפטית להן 

  

 (31.1.18) ום רביעי ט"ו בשבטי

 

 10:00-11:40|  מושב ראשון

 יו"ר: הרב אשר מלמד, מנכ"ל המרכז למשפט התורה ולשעבר רב מחוז מרכז במשטרת ישראל  

 תפילה וקריאה בתורה באשכנז, בזכות מחאהעיכוב ‘ | פורום הרבנים’הרב דוד מישלוב, ממייסדי ומנהלי  10:00-10:25

 העילות והאופן - ואב"ד לממונות | מחאה נגד נבחרי ציבור‘ שומרי הקודש’הרב מנשה מלכה, ראש ישיבת  10:25-10:50

 דרכי מחאה כנגד פרסומים לא צנועים‘ |  משפט לעם’הרב אריאל בראלי, דיין בית דין לממונות  10:50-11:15

 ברהם ווסרמן, ראש כולל ישיבת ר"ג | הזכות להפגין ע"פ ההלכההרב א 11:15-11:40

 

 מושב לזכרו של הרב ישראל רוזן ז"ל  |  11:40-13:00 שני |מושב 

  "ר: הרב מנחם פרל, ראש מכון צומתיו

 הרב אריה שטרן, רבה הראשי של ירושלים | סמכות המדינה במשפט האזרחי והפלילי 11:40-12:05

 | הפגנה ומרד בבית הכנסת כנגד הגבאי ואב"ד לממונות בת יםרבה של הרב אליהו בר שלום,  12:05-12:30

 הרב מאיר י. מאזוז, רבה של רמת אשכול ואב ביה"ד ירושלים | המקור להפגנות בתלמוד ובהיסטוריה 12:30-13:00

 

 15:00-15:50 מושב שלישי | 

 ת יהודית במשרד החינוךיו"ר: הרב ד"ר אליהו אביעד, לשעבר מפקח האגף לתרבו

 בית שמש | מיהו המוסמך בקהילה להכריז על הפגנה‘ שעלים’הרב שלמה הירש, ראש כולל  15:00-15:25

 מוגבלויות בקהילה  בעלילרבני קהילות | שילוב ‘ ברקאי’הרב שלמה סובול, ראש מרכז  15:25-15:50

 

 15:50-16:45מושב רביעי | 

 ר: נחי אייל, מנכ"ל הפורום המשפטי למען ארץ ישראל ”יו

 ות התוכחה והמחאה לעוברי עבירה והשלכותיה בהפגנות ציבוריותוהרב חיים וידאל, חבר בית הדין הרבני בנתניה | מצ 15:50-16:15

 ההחוק במדינ מ הרב רמי ברכיהו, רב משטרת ישראל | המתח בין הלגיטימיות למחאה ציבורית לבין“נצ 16:15-16:45

 

 16:45-18:00משפט מבוים | 

 האם ואיך ניתן להפגין נגד בעלי סמכות שיפוטית ומעין שיפוטית  -נושא התביעה: זכות ההפגנה במשפט התורה ובמשפט המדינה 

  ‘הליכות עם ישראל’בית הדין לממונות  מנהל, מנחה: הרב ישי סלומון

 הרכב בית הדין

 של קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל , רבה הראשיהרב רצון ערוסי -אב בית הדין 

 ראש העין‘ אמת ושלום’וראש כולל ‘ הליכות עם ישראל’הרב חיים והב, אב"ד לדיני ממונות  -חבר בית הדין 

 השופט בדימוס הרב נתן נחמני  -חבר בית הדין 

 קרטיה עו"ד שמחה רוטמן, היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמו -צד א 

 עו"ד שלמה גולן  -צד ב 

 אב בית הדין ישמיע את פסק הדין המנומק עפ"י ראי ההלכה



 
 
 

 

  18:00-18:30|  מיוחד לכבוד רשת הגרעינים התורניים 'שעלים' מושב

 רשת הגרעינים התורניים 'שעלים' | פעילות הגרעינים התורניים במרחב הציבורי דברי פתיחה: הרב רחמים נסימי, יו"ר 

 זכות או חובה? –של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל | אחריותנו למרחב הציבורי  הרב שליט"א, שמואל אליהוהרב 

 

  18:30-21:00|  מעמד הפתיחה

 ‘ישראל היום’העורך הראשי של  -יו"ר: בועז בסמוט 

הרב שלמה בן חמו, • הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל • הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לישראל  •הרב רצון ערוסי, נשיא הכנס 

הרב אלי בן דהן, סגן שר • הרב משולם נהרי, סגן שר הפנים  • השר אורי אריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר • הרב הראשי של ארגנטינה 

אמיתי כהן, מנכ"ל הליכות עם ישראל וחבר מועצת • ישראל גל, ראש העיר קרית אונו • טרה רב ניצב רוני אלשיך, מפכ"ל המש• טחון יהב

 פרופ' אפרים יצחקי• ראש עיריית ירושלים לרו"ח דב קלמנוביץ, משנה •  העיר רחובות

 

 

 

 (1.2.18) ז בשבט“יום חמישי ט

 

 9:25-10:40מושב חמישי | 

  עו"ד יצחק חדד זילבר יו"ר:

 נתניה | נזק בהסכמה ובשתיקה‘ שערי משפט’חיים זיידמן, דיין בבית דין  הרב 09:25-09:50

 | עיכוב קריאה והשלכותיה לימינו ליועמ"שהמשנה לשעבר הרב פרופ' נחום רקובר, מומחה בחקר המשפט העברי,  09:50-10:15

 | הזכות להפגין וזכות הציבור לשקטהרב ישראל גליקמן, אב בית דין לגיור, ראש כולל ומייסד קהילת דרכי נועם  10:15-10:40

 

 10:40-12:20מושב שישי | 

  יו"ר: הרב איתיאל בר לוי, מנהל האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך

 | למי הזכות או הרשות להפגין  הרב רונאל אהרון, אב"ד לממונות בנתיבות 10:40-11:05

 | הרחקות דר"ת והפגנות נגד מסרבי גט הדאמריקהרב מיכאל זילברמן, דיין וסגן מנהל בית דין  11:05-11:30

 הרב אברהם גיסר, רב היישוב עופרה | תביעות נזיקין נגד מפגינים 11:30-11:55

 הרב יוסף שיינין, רבה של העיר אשדוד | הפגנה על ידי חסימת דרך הרבים 11:55-12:20

 

 15:00-16:30 מושב שביעי |

  ‘צורבא מרבנן’ר הנהלת “שבות בהסתדרות הציונית ויור החטיבה להתיי“יו"ר: גאל גרינוולד, יו

 ורב מזרח העיר רעננה | גרימת נזק לאחרים בהפגנה‘ כת"ר’הרב שלמה אישון, יו"ר מכון  15:00-15:30

 תביעת נזיקין מחמת הפגנה‘ | צורבא מרבנן’הרב בן ציון אלגאזי, ראש מכון  15:30-16:00

 רמת גן | מעמד בתים שנבנו ברשות על קרקעות לא ברורות ביהודה ושומרון הרב יעקב אריאל, רב העיר 16:00-16:30

 

 

 

 



 
 
 

 16:30-18:00פאנל | 

  ‘משפחה’מנחה: עו"ד יוסי אליטוב, עורך עיתון 

 נושא הפנאל: הנגשת בתי הדין לדיני ממונות בציבוריות הישראלית 

 ‘ הליכות עם ישראל’ד לממונות “הרב יוסף שלוש, דיין ביה

 ‘ הליכות עם ישראל’ד לממונות “הרב שמעון אלמליח, דיין ביה

 ח"כ בצלאל סמוטריץ', הבית היהודי 

 ר ועדת הכספים, יהדות התורה “ח"כ הרב משה גפני, יו

 ס“יואב בן צור, שהרב ח"כ 

 ל המשרד לענייני דת “עו"ד עודד פלוס, מנכ

 מר רחמים מלול, ראש עיריית רחובות

 

 18:00-20:30| מעמד מרכזי 

 מנכ"ל צורבא מרבנן  ,פרישמןליאור  עו"ד יו"ר:

שר  •הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים הרב שלמה עמאר   •  ר ועדת החוקה חוק ומשפט, הבית היהודי“ח"כ ניסן סלומינאנסקי, יו

הרב בן • גליקסברג, רב העיר גבעתיים לשעבר הרב יוסף • הרב אליעזר מלמד, ראש הישיבה ורב הישוב הר ברכה  • החינוך ח"כ נפתלי בנט

הרב אברהם חיים שרמן, לשעבר חבר ביה"ד הרבני • ל הרבנות הראשית לישראל “הרב משה דגן, מנכ‘ • צורבא מרבנן’ציון אלגזי, ראש מכון 

 אל בשארי, סגן ראש עיריית נתניהדני• חגית משה, סגנית ראש עיריית ירושלים ‘ גב• ד בירושלים “ר המועצ“הרב יהושע ישי, יו•  הגדול  

 רופי‘י הזמר מנדי ג“המעמד ילווה בשירה וניגון ע

 

 התכנסות ופתיחה' הליכות עם ישראל'ובשיתוף  'משפטי ארץ'ביוזמת מכון פיצוי על מניעת רווח |  ה:סדנ

 הישראליהשופט משה דרורי, סגן נשיא בימ"ש המחוזי ירושלים | חיוב על מניעת רווח במשפט  18:15

 חיוב על מניעת רווח במשפט התורה | הצגת נייר עמדה בעניין 'משפטי ארץ'הרב חיים בלוך, ראש כולל  19:00

 דיון פתוח בין הדיינים, בהשתתפות: 19:20

יו"ר הרב רצון ערוסי, רב העיר קריית אונו ו• ין ביה"ד הרבני הגדול יהרב אליעזר איגרא, ד• הרב יעקב אריאל, לשעבר רב העיר רמת גן 

 הרב אברהם גיסר, יו"ר משפטי ארץ  •הרב יוסף כרמל, ראש כולל דיינות ואב"ד לממונות ארץ חמדה גזית • עמותת הליכות עם ישראל 

 

 (2.2.18)ז בשבט “ום שישי יי

 

 10:45 - 09:30מושב שמיני | 

  יו"ר: הרב פנחס טרבלסי

 ארה"ב ור"מ בישיבת רבנו יצחק אלחנן ניו יורק | כפיה ע"י הפגנות לקיים פסק בית דיןהרב יונה ריס, אב"ד שיקאגו  09:30-09:55

 האסור והמותר לשוטרים ולמפגינים  -הודה זולדן, מפקח מרכזי ללימודי תלמוד ותושב"ע במשרד החינוך | הפגנה ומחאהי הרב 09:55-10:20

 זיקיםנאחריות המארגנים ומפגינים ל -הפגנות נגד איש ציבורהרב יורם כהן, רב ומו"צ בקהילת ישיבת הנגב |  10:20-10:45

 

  (3.2.18) יתרו | י"ח בשבט שתשבת פר

 מרבנן. וצורבא 'ברקאי' רבני הקהילות ארגון, 'שעלים' תורנייםהגרעינים הרשת השבת בהשתתפות רבני ערים, דיינים, רבני קהילות, 

 ג'רופיהזמר החסידי מנדי בשירה ובזמרה את השבת ילווה 


