
המכון לחקר המשפט העברי הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית,   

סאקר  ומיכאל ריהמכון למחקרי חקיקה ולמחקר השוואתי ע"ש הו  

אביב, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן-אוניברסיטת תל  

אילן, הפקולטה למשפטים-אוניברסיטת בר  

 

 כנס צובה השלישי למשפט עברי 

 משפט עברי ודיני נזיקין

ז' תמוז, תשע"ב –רביעי, ה' תמוז -שני ימים  

21.6.52 – 21.6.52  
 

 

 21.6 יום שני ה' תמוז

 

 רישום וקבלת פנים  ::150

 

  מושב פתיחה 51:71-56:11

 ברי פתיחה וברכהד  ::110

 פרופ' ברק מדינה, דיקן הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

 אילן-אוניברסיטת ברפרופ' אריה רייך, דיקן הפקולטה למשפטים, 

 אביב-פרופ' רון חריס, דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל

  מטרות דיני הנזיקין0 (וס)בדימבית המשפט העליון שופט  רופ' יצחק אנגלרדפ 11015

הערות על מטרות דיני הנזיקין 0 , הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"אשי ווזנרד"ר    ::110
 משפט העבריב

 

 ארוחת ערב חגיגית    :1100

 

  דיני הנזיקין בבתי הדין הרבנייםפאנל:  21:11

  0הדייניםבהשתתפות 

  ;הדין הרבני הגדולהרב אליעזר איגרא, בית 

 ; , אב"ד בביה"ד לממונות ברבנות ירושליםחיים וידאלהרב 

 גזית –ארץ חמדה ביה"ד ב דייןסיני לוי, הרב 

 אילן-אוניברסיטת ברמנחה0 ד"ר יצחק ברנד, הפקולטה למשפטים, 

  



 

 26.6יום שלישי ו' תמוז 

 נזיקיןדיני מושב ראשון: אחריות ב   11:57-0:11

 , הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, פרופ' ישראל גלעדהרצאה כללית

 אילן-בר , אוניברסיטת, ד"ר אילן סלעלימוד מונחה

 מכון תורני לנשים, ירושלים – , מתן, ד"ר תהילה אליצורהרא"שבכתבי אחריות נזיקית 

 , הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א, ד"ר שי ווזנרעברימשפט הבנזיקין דיני אחריות ב

 ארוחת צהריים 57:11-51:71

 מושב שני: סיבתיות בדיני נזיקין   71:51-71:51

  Faculty of Law, University of Texas, , פרופ' רונן אברהםהרצאה כללית

 לימוד מונחה 

   , מכללת שערי משפטמיכאל בריס, הרב ד"ר משפט העבריבנזיקין דיני סיבתיות ב

 אילן-שיק, אוניברסיטת בר-נה שטראוךד"ר ש

 ארוחת ערב 50:11

 מרצה לתנ"ך, מכללת הרצוג ,הרב אלחנן סמטמשפט וערכים בדיני נזיקין שבמקרא,  21:11

 

 21.6ום רביעי ז' תמוז י

 ניתוח כלכלי של דיני הנזיקיןמושב שלישי:   1157-0:11:

 , הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א, פרופ' אריאל פורתהרצאה כללית

 לימוד מונחה

 , ניתוח כלכלי של דיני נזיקין במשפט העברי

  , ביה"ס למשפטים, המכללה האקדמית, נתניה פרופ' יובל סיני

 , הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילןד"ר בנימין שמואלי

 ארוחת צהריים 57:11-51:71

  : ריבוי מעווליםרביעימושב   71:51-71:15

 , הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, פרופ' אהוד גוטלהרצאה כללית

 לימוד מונחה

 , ריבוי מעוולים במשפט העברי

  מת גן, ביה"ס למשפטים, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים רד"ר אבישלום וסטרייך

 הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית, ד"ר בני פורת

  נעילה  50:11


