
 

השתתפות מותנית ברישום מוקדם 

לפרטים: רויטל, המכון לחקר המשפט העברי 02-5881572 

 jewishlaw@savion.huji.ac.il :דוא"ל

הוועדה המארגנת:  פרופ' יצחק ברנד, ד"ר שי ווזנר, ד"ר בני פורת 

האוניברסיטה העברית 
ירושלים, הפקולטה 
למשפטים, המכון 

לחקר המשפט העברי 
ע"ש מץ* 

אוניברסיטת תל-אביב, 
הפקולטה למשפטים 
ע"ש בוכמן, מרכז-על 
ע"ש צגלה למחקר 

אוניברסיטת בר אילן 
הפקולטה למשפטים, 

התכנית למשפט 
עברי ע״ש אסתר 
ורומי תיגר

ימים שני-רביעי,  

כ"ג-כ"ה אלול תשע"ח, 3-5 בספטמבר, 

*  בתמיכת קרן המחקר ע"ש השופט זילברג ז"ל,  
והמכון למחקרי חקיקה ולמחקר השוואתי ע"ש סאקר. 

משפט עברי ודיני קניין 
מלון צובה, הרי ירושלים 

כנס צובה התשיעי 
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תכנית הכנס

האוניברסיטה העברית 
ירושלים, הפקולטה 
למשפטים, המכון 

לחקר המשפט העברי 
ע"ש מץ* 

אוניברסיטת תל-אביב, 
הפקולטה למשפטים 
ע"ש בוכמן, מרכז-על 
ע"ש צגלה למחקר 
בינתחומי של המשפט

אוניברסיטת בר אילן 
הפקולטה למשפטים, 

התכנית למשפט 
עברי ע״ש אסתר 

ורומי תיגר

יום שני כ"ג אלול תשע"ח – 3 בספטמבר 2018 

16:30   רישום וקבלה 

17:00-18:30  מושב פתיחה ע"ש השופט זילברג 

פרופ' דפנה לוינסון-זמיר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית 
 דיני קניין בראי הגישה ההתנהגותית למשפט 

פרופ' עמיחי רדזינר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן 
 הבסיס לדיני הקניין במחשבת ההלכה – דיון עיוני והשלכות מעשיות 

18:30-20:00     ארוחת ערב 

20:00-21:30 פאנל: קנין, לאומיות, ציונות 

פרופ' חיים זנדברג, הפקולטה למשפטים, המכללה למנהל 
 מורשת תרבותית בדיני קניין 

ד"ר הראל ארנון, משרד עו"ד הראל ארנון ושות' 
 חוק ההסדרה 

ד"ר רונית לוין-שנור, בית הספר הארי רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה 
חוק יסוד: הלאום – האם ניתן ליישב את המחלוקות? 



 
האוניברסיטה העברית 

ירושלים, הפקולטה 
למשפטים, המכון 

לחקר המשפט העברי 
ע"ש מץ* 

אוניברסיטת תל-אביב, 
הפקולטה למשפטים 
ע"ש בוכמן, מרכז-על 
ע"ש צגלה למחקר 
בינתחומי של המשפט

אוניברסיטת בר אילן 
הפקולטה למשפטים, 

התכנית למשפט 
עברי ע״ש אסתר 

ורומי תיגר

תכנית הכנס
9:00-13:00  מושב ראשון: גבולות זכויות הקניין  

ד"ר שי שטרן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן 
 גבולותיה של הזכות לקניין: תיאוריה ומעשה 

לימוד בקבוצות 

פרופ' גדעון ליבזון, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית 
 מצרנות במשפט העברי, במשפט המוסלמי ובמשפט הישראלי 

ד"ר בני פורת, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית 
 מה בין עשיית הישר והטוב לכפייה על מידת סדום? 

13:00-15:00  ארוחת צהרים 

15:00-19:00  מושב שני: שיתוף בנכסים ופירוקו 

ד"ר טלי מרגלית, בית הספר למשפטים, מכללת ספיר 
 הבניית יחסי שיתוף ושימורם לאורך זמן 

לימוד בקבוצות 

הרב שמואל שמעוני, ר"מ בישיבת הר-עציון, דוקטורנט בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית 
 פורמליזם וערכים בפירוק שיתוף 

ד"ר מיכאל ויגודה, היחידה למשפט עברי, משרד המשפטים 
        פירוק השיתוף בבית משותף שנהרס (בעקבות רע"א 6898/16 אהרוני נ' עופר מרכזים בע"מ) 

19:00-20:30  ארוחת ערב  

20:30-22:00  רב שיח: המשפט העברי – הפרויקט הבא 

יום שלישי כ"ד אלול תשע"ח – 4 בספטמבר 2018 



 
האוניברסיטה העברית 

ירושלים, הפקולטה 
למשפטים, המכון 

לחקר המשפט העברי 
ע"ש מץ* 

אוניברסיטת תל-אביב, 
הפקולטה למשפטים 
ע"ש בוכמן, מרכז-על 
ע"ש צגלה למחקר 
בינתחומי של המשפט

אוניברסיטת בר אילן 
הפקולטה למשפטים, 

התכנית למשפט 
עברי ע״ש אסתר 

ורומי תיגר

תכנית הכנס
יום רביעי, כ"ה אלול תשע"ח – 5 בספטמבר 2018 2014  

9:00-13:00  מושב שלישי: מושג הבעלות והזכות לקניין  

ד"ר מרים ביטון-מרקוביץ', הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן 
ההצדקות לזכות הקניינית וזכות הבעלות 

לימוד בקבוצות 

ד"ר שי ווזנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב 
 בעלות – סטטוס משפטי או אגד של זכויות? 

ד"ר עמוס ישראל, בית הספר למשפטים, מכללת ספיר 
 הזכות לקניין וחיוניותו 

13:00-14:30  ארוחת צהרים 

14:30-18:30  מושב רביעי: קניין בנכסים מיוחדים 

פרופ' שלום לרנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן 
 נכסים מיוחדים 

לימוד בקבוצות 

פרופ' יצחק ברנד, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן 
קנין ודרכי קנין בנכסים מיוחדים


