
  
 
 
 
 

  

 

צובא כנס 

 משפט עברי ודיני ראיות הרביעי

 הרי ירושלים, מלון צובא

 
 תשרי' ז –תשרי ' ה

0202.9.9-..2902.9.9 

 

 ר בני פורת"ד, ר יעקב חבה"ד, אריה אדרעי' פרופ:  הוועדה המארגנת

 

 השתתפות מותנית ברישום מוקדם

 .855.89-.9המכון לחקר המשפט העברי , לפרטים נועה

 jewishlaw@savion.huji.ac.il: ל"דוא

 

 (נתונה לשינוייםו הכנס אינה סופית תוכנית)

 

mailto:jewishlaw@savion.huji.ac.il


 

 

 תוכנית הכנס

ג"בתשרי תשע' יום שני ה 0202.9.9  

.0:99 

.0:.1-.0:99 

.0:.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:00 

20:00 

 

 רישום וקבלה

 מושב פתיחה

 דברי פתיחה וברכה

האוניברסיטה העברית, דיקן הפקולטה למשפטים, יובל שני' פרופ  

אילן-אוניברסיטת בר, דיקן הפקולטה למשפטים, שחר ליפשיץ' פרופ  

אביב-אוניברסיטת תל, למשפטיםדיקן הפקולטה , רון חריס' פרופ  

 הרצאת פתיחה

תכלית דיני : ש העליון"המשנה לנשיא ביהמ, השופטת מרים נאור

 הראיות

האוניברסיטה העברית , הפקולטה למשפטים, מנחם-חנינה בן' פרופ

(אמריטוס)  

 ארוחת ערב חגיגית 

עד המדינה: פאנל בנושא  

האוניברסיטה העברית , הפקולטה למשפטים, אליאב שוחטמן' פרופ

הוד השרון, מכללת שערי משפט, (אמריטוס)  

' וינרוט ושות. ד י"משרד עו, וינרוטר יעקב "ד ד"עו  

ד מפרקליטות המדינה"עו   

 

 

 

17:30 

18:15 



 
 

 

 תוכנית הכנס

ג"בתשרי תשע' יום שלישי ו .01010210  

1011-0.011 

 

 

 

13:00-14:30 

14:30-18:30 

 

 

 

19:00 

 

20:00 

 בין קבילות לבין משקל0 מושב ראשון

 אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטים, ר דורון מנשה"ד

 לימוד מונחה

 אילן-אוניברסיטת בר, הפקולטה למשפטים, שמשון אטינגר' פרופ

 ארוחת צהרים

 כמקרה מבחןפסולי עדות 0 הלכה וחברה0 מושב שני

: אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה למשפטים, עמיחי רדזינר' פרופ

 נשים כעדות בבית הדין

חילונים : אילן-אוניברסיטת בר, הפקולטה למשפטים, ר יצחק ברנד"ד

 כעדים בבית הדין

-חנינה בן' לכבוד פרישתם מהוראה של פרופ) ארוחת ערב חגיגית

 (שמשון אטינגר' מנחם ופרופ

 ראיות טכנולוגיות כמקרה מבחן0 הלכה ומדע: אפאנל בנוש

מכללת שערי , בית הספר למשפטים, אלון-ר תהילה בארי"ד: מנחה

 משפט

 ירושלים, בית המשפט המחוזי, השופט משה דרורי

 משרד המשפטים, ראש המחלקה למשפט עברי, ר מיכאל ויגודה"ד

 אביב-בית הדין האזורי תל, הרב אליהו היישריק

 

 

 



 
 

 

 תוכנית הכנס

ג"בתשרי תשע' ז רביעייום  .110102.1  

10..-1.0.. 

13:00-14:30 

14:30-18:30 

 

 

 

 

עדים זוממים0 שלישימושב   

 ארוחת צהרים

ראיות סטטיסטיות וחזקות0 רביעי מושב   

אביב-אוניברסיטת תל, הפקולטה למשפטים, ר עמית פונדיק"ד  

 לימוד מונחה

אביב-אוניברסיטת תל, הפקולטה למשפטים, ר שי ווזנר"ד  

 

 

 


