כנס צובה האחד-עשר
משפט עברי ודיני ירושה
ימים שלישי – חמישי
כ"ג-כ"ה באלול ,תשפ"א
 31באוגוסט –  2בספטמבר 2021
יום שלישי ,כ"ג אלול תשפ"א 31.8.21
17:30 – 15:00
מושב פתיחה ע"ש השופט זילברג :יסודות דיני הירושה
 .1פרופ' שלי קרייצר-לוי ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
התפקיד הכפול של דיני ירושה :מחשבות על רצון ,שליטה והמשכיות
 .2פרופ' אריה אדרעי ,הפקולטה למשפטים אוניברסיטת ת"א
יסודות הירושה בתלמוד
 .3הרב שלמה שפירא ,דיין בית הדין הרבני הגדול

 19:30 – 18:30ארוחת ערב

21:30 – 20:00
מושב ב .ירושה וצוואה
 .4הרב ד"ר בן-צין גרינברגר ,שופט (בדימוס) בית המשפט המחוזי ירושלים
'מצוה לקיים דברי המת׳  -מהות המצווה ויישומה בספרות הפוסקים
 .5הרב מנחם קופרמן ,משרד "כדת וכדין"
האם יש הצדקה לצוואה כנגד רצון התורה? דיון פילוסופי ולמדני בעקבות הפוסקים
 .6פרופ' ברכיהו ליפשיץ ,הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מתנות מחמת מיתה

יום רביעי ,כ"ד אלול תשפ"א 1.9.21
11:00 – 9:00
מושב ג .תקנות בדיני ירושה
לימוד מקורות בהנחית הרב ד"ר יצחק בן-דוד
 .7הרב ד"ר יצחק בן דוד ,בית יוצר ישראלי ותנועת תיקון
תקנות מגורשי ספרד וחכמי מרוקו בענייני ירושה
 .8ד"ר משה הרשקוביץ ,ראש מרחב חינוך ברשת ישיבות בני"ע ,וראש מדרשת אמונה בארי
בפרדס חנה
'דיני הירושה בין חוקה למשפט ובין הלכה לאומית להלכות מדינה' – מבט-על על
דרכו של הרב הרצוג בתקנות בירושה

13:30 – 11:30
מושב ד .ירושה בהיבט משווה
 .9ד"ר יפעת מוניקנדם ,החוג להיסטוריה של עם ישראל ,אוניברסיטת ת"א
השימוש במקורות חיצוניים בירושת נשים
 .10ד"ר יאיר פורסטנבורג ,החוג לתלמוד והלכה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ירושת הבעל בהלכה התלמודית על רקע שיטות המשפט הקדומות
 .11פרופ' יונתן מילגראם ,המחלקה לתלמוד וספרות רבנית ,בית המדרש ללימודי יהדות (לשעבר,
בית המדרש לרבנים –  ,JTSניו יורק)
מבכור לנחלה לבכור לכהן :על השתלשלות הסוגיא הראשונה בפרק יש בכור
 14:30 – 13:30ארוחת צהרים

17:00 – 15:00
מושב ה .ירושה וטכנולוגיה
 .12פרופ' מיכאל בירנהק ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת ת"א
וד"ר טל מורס ,מכללת הדסה ,החוג לתקשורת צילומית
שיריים דיגיטליים
 .13עו"ד ירדנה (קופ-יוסף) בודנהימר ,היחידה למשפט עברי ,משרד המשפטים
מה ייעשה בחומר גנטי של אדם לאחר מותו?
 .14ד"ר שי ווזנר ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת ת"א
קניין ובעלות למתים

21:30 – 17:30
מושב ו .ירושה ומגדר
לימוד מקורות בהנחיית הרב שמואל שמעוני
 19:30 – 18:30ארוחת ערב
 .15הרב שמואל שמעוני ,ר"מ בישיבת הר עציון ,דוקטורנט בפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה
העברית בירושלים
"ועושה אלה מפיל חומות התורה" – על ירושת ילדים שוויונית בימינו
 .16פרופ' שחר ליפשיץ ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
יחסי רכוש בין בני זוג וירושת בני זוג והיחס ביניהם

יום חמישי ,כ"ה אלול תשפ"א 2.9.21
10:30 – 9:00
מושב ז .המשפחה בראי דיני הירושה
 .17פרופ' איילת בלכר-פריגת ,דיקנית בית הספר למשפטים ,המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
שינויים במבנה המשפחה והגדרת היורשים על פי דין
 .18ד"ר רונן קריטנשטין ,בית ספר רדזינר למשפטים ,המרכז הבינתחומי הרצליה,
הדרת יורשים
 .19עו"ד ענת ליפשיץ ,ממונה מחוזית של עורכי דין ביחידת הסיוע מחוז תל אביב והמרכז
ניכור בזקנה והשפעה בלתי הוגנת

11:00-13:30
מושב ח .ירושה והמשפט הישראלי (תזכיר חוק הירושה)
 .20פרופ' עמיחי רדזינר ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
עד כמה "עברי" חוק הירושה ,תשכ"ה ?1965-עיון היסטורי בהליכי החקיקה
לימוד מקורות בהנחיית ד"ר מיכאל ויגודה
 .21ד"ר מיכאל ויגודה ,ראש היחידה למשפט עברי ,משרד המשפטים
ירושה טכנולוגית – זכות הירושה של הנולד מזרע המת
 .22פרופ' דב פרימר ,פרימר גלמן ושות' עורכי-דין
ירושת מאומץ

 13:30 – 13:00ארוחת צהריים

