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 'הליכות עם ישראל'
 לדיני ממונות ומשפט עברי 31-הכנס השנתי העולמי ה

 בראשות הרב ד"ר רצון ערוסי שליט"א, רב העיר קרית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, יו"ר הליכות עם ישראל

 הבחירות במשפט התורהנושא הכנס: 
 , ירושלים4, מלון: 'גני ירושלים', רחוב זאב וילנאי 2-5/2/22' אדר א' התשפ"ב, ד-וצ"ש, א'מ-רביעי

 תוכנית הכנס:

 (2.2.22יום רביעי א' אדר א' )

 | אולם ג'נסיס  10:00-11:30מושב ראשון | 

 מר שלמה תנעמי, יו"ר חבר מועצות דתיות  יו"ר:

 כמיםבחירות כאמצעי לקבלת יוזמות לחוקים מוס|  ממייסדי ומנהלי 'פורום הרבנים', הרב ד"ר דוד מישלוב 10:00-10:30

 קומיתמסמכות החלטות של רשות |  דיין, מגשר ובורר. רב קהילת 'תפארת ישראל' בית דגן, הרב אבישלום שמן 10:30-11:00

 פסילת קלפי שנמצאו בה זיופים|  כון 'משפט לעם'רב היישוב 'בית אל' וראש מ, הרב אריאל בראלי 11:00-11:30

 | אולם ג'נסיס  11:30-13:00מושב שני  | 

 מר עודד וינר, מנכ"ל הרבנות הראשית לשעבר יו"ר: 

 התמודדות בבחירות נגד רב מכהן|  רב העיר נשר וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, הרב יצחק לוי 11:30-12:00

 הגבלות בהכרעת הרוב| מורשת המשפט בישראל, מומחה בחקר המשפט העברי, הרב  פרופ' נחום רקובר 12:00-12:30

 ת חדשות כשהתחלף הציבור בביהכנ"סבחירו|  רב העיר בת ים ואב"ד לממונות, הרב אליהו בר שלום 12:30-13:00

 קבלת מפתחות לחדרים  14:00|  תפילת מנחה וארוחת צהריים 13:00

 אולם אדם וחוה |  15:00-16:30מושב שלישי | 

 לשעבר המושבים איגוד ל"מזכ, מגער מר מוטי יו"ר:

 ולא המלכות ידי לע ודיין רב בחירת בדין|  לממונות ד"ואב' הקודש שומרי' מוסדות ראש, מלילות הישוב רב, מלכה מנשה הרב 15:00-15:30

   סמכויותיו ומה טיבו מה, העיר טובי או הציבור ידי על

 ?בחירות או בניך יהיו אבותיך תחת|  'שרגא אור' צ"בד וראש ירושלים ד"ראב, שרגא ברוך הרב 15:30-16:00

 בשבת הכנסת בית לועד בחירות|  לממונות ד"ואב רעות מכבים מודיעין העיר רב, אלחרר אליהו הרב 16:00-16:30

 | אולם אדם וחוה  16:30-17:30מושב רביעי | 

 אילן כהן  עו"ד הרב יו"ר:

 ?המקומיות לרשויות לבחירות לכנסת בחירות בין מה|  לשעבר ירושלים של הראשי רבה, שטרן אריה הרב 16:30-17:00

 הביאו שהם וההיבטים שני בבית הצדוקים והנהגת הכוחות יחסי|  פאריז ד"אב,  כהן מנחם ירמיה הרב 17:00-17:30

 | אולם אדם וחוה  17:30-18:30פאנל: מנהיגות בראי ההלכה והמשפט | 

 'היום ישראל'ב פוליטי פרשן. מתי טוכפלד, עיתונאי מנחה:

 הרבבדימוס |  אביב-תל המחוזי המשפט בית נשיא שנלר, סגן השופט ישעיהו|  שפירא, חבר ביה"ד הרבני הגדול שלמה הרב בהשתתפות:

 'השבת כיכר' באתר פוליטי עורך. עיתונאיכהן,  ישי |  המשפט של לפילוסופיה שיין, מרצה חיים ר"ד

 | אולם אדם וחוה  18:30-20:30מעמד הפתיחה | 

 החינוך במשרד תורנית לתרבות האגף, לשעבר ירושלים מחוז מפקח, אביעד אליהו ר"ד הרב מנחה:

 תקנות יסודות  –הגדול  הרבני הדין בית נהרי, חבר מימון הרב | הראשית הרבנות מועצת נשיא, יוסף יצחק הרב הגאון צ"הרשל בהשתתפות:

' | צורבא מרבנן'ראש מכון , רב בן ציון אלגאזיההקדושים |  והמקומות הכותל רבינוביץ, רב שמואל הציבור | הרב בתקנות ומיעוט רוב. הציבור

הרב אבי קוזמן, מנהל מחלקת עתלית |  היישוב אלמליח, רב שמעון ההתיישבות | הרב רבני ארגון ר"ויו השרון דרום אזורי שלוש, רב יוסף הרב

לוי,  בר איתיאל הרבבירושלים |  הדתית המועצה ר"דהן, יו בן אלי הרבמונוסון וסביון | -אישות וגירות הרה"ר לישראל , מ"מ רב העיר יהוד

 O.R.Cקבוצת מר רז עודד, יו"ר  |  החינוך | גב' חגית משה, סגנית ראש העיר ירושלים במשרד תורנית לתרבות האגף מנהל
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 (3.2.22ב' אדר א' התשפ"ב )יום חמישי 

 | אולם ג'נסיס  10:00-10:45מושב חמישי | 

 'שיבא' הרפואי המרכז רב, אוקנין חנניה יואב הרב יו"ר:

 יהודים באינם ךהנתמ רוב של התורנית | משמעותו 'נועם דרכי' קהילת ומייסד כולל ראש, לגיור ד"גליקמן, אב ישראל הרב 10:00-10:20

 שנבחר רלאח עמדתו ששינה ציבור הדתי | נבחר בחינוך ע"ותושב תלמוד ללימודי מרכזי הרב יהודה זולדן, מפקח 10:20-10:45

 | אולם ג'נסיס  10:45-11:30בחירות דרך הגרלה.  | פאנל מיוחד: 

 ת "דיינים צעירים"הרצוג , ניר גלים,  בתכני-ישיבת בנ"ע חץ נווה

 חטיבת הבינייםמנהל הרב עותניאל מנצור,  הסבר על התכנית:

 הרב מאיר אדרי, ראש הישיבה דברי ברכה:

 קלה אחימאיר הרב בליווי  התוכנית: הצגת

 הרה"ג רצון ערוסי שליט"א  סיכום הדיון הלכה למעשה:

 

 | אולם ג'נסיס  11:30-13:00מושב שישי | 

 הרב פנחס טרבלסי  יו"ר:

 הרוב דעת מכריעה ומדוע וינרוט | אימתי אבי ד"עו'  פרופ 11:30-12:00

 הצדדים בהסכמת שלא נתניה | בורר האזורי ד"ביה, הלכתי זיידמן, עוזר חיים הרב 12:00-12:30

 ציבור נבחרי י"ע הרוב השפעת לממונות | גדרי ד"ואב אשדוד העיר שיינין, רב יוסף הרב 12:30-13:00

 תפילת מנחה וארוחת צהריים  13:00-15:00

 | אולם אדם וחוה  15:00-16:00שביעי | מושב 

 העולמית המזרחי תנועת עמית נשיאהרב יחיאל וסרמן,  יו"ר:

 יחסיות בחירות של ההלכתי רעננה | תוקפם העיר מזרח ורב' כתר' מכון אישון, ראש שלמה הרב 15:00-15:20

 הראויה הבחירות שיטת ארץ | משפטי במכון וחוקר ורהפטיג, מלמד איתמר ר"ד הרב 15:20-15:40

 יהודים לא עם | קואליציה 'ארץ משפטי' מכון, הגולן רמת, נוב מושב סדן, רב אורי הרב 15:40-16:00

 | אולם אדם וחוה  16:00-17:30מושב שמיני | 

 לממונות הדין בתי מערך – 'לכתחילה' ומראשי יעקב כוכב ד''אב, אביב ניר הרב :ר"יו

 בבחירות הכרעה כשאין עושים הגדול | מה הרבני הדין בית חבראיגרא,  אליעזר הרב 16:00-16:25

 וגבולותיה הרוב | סמכות 'מרבנן צורבא' ארגון ונשיא לשעבר גן רמת העיר אריאל, רב יעקב הרב 16:25-17:00

 הג"ר הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל ונשיא ביה"ד הגדול  17:00-17:30

 | אולם אדם וחוה  17:30-18:45משפט מבוים | 

 הזכות להיבחר במשפט התורה ובמשפט הישראלינושא התביעה: 

 עו"ד אבי שמידט  מנחה:

רב נתן נחמני, שופט ה -חבר בית הדיןרב רצון ערוסי, רבה הראשי של קרית אונו ויו"ר הליכות עם ישראל | ה -אב בית הדין הרכב בית הדין:

 העין ראש' ושלום אמת' כולל ראשו' ישראל עם הליכות' ד"בביה ד"אבהרב חיים והב,  -| חבר בית הדין בדימוס

 בשם המשיבים: עו"ד יעקב גרסון  צד ב:בשם העותרים: עו"ד שלמה גולן |  צד א:

 אב בית הדין ישמיע את פסק הדין המנומק בראי ההלכה
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 | אולם אדם וחוה  18:45-20:45מעמד מרכזי | 

 מר יהושוע ישי מנחה: 

 דמוקרטיה –לשעבר  הגדול הרבני הדין בית שרמן, חבר חיים אברהם | הרב ירושלים של הראשי רבה, עמאר משה שלמה ר"הג בהשתתפות:

 הדין בית וידאל, חבר חיים ההלכה | הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב וחבר מועצת הרה"ר לישראל | הרב במקורות הקהל ושלטון

 לונדון, חבר′ ישראל בני′ ק"דק ד"ליכטנשטיין, ראב יעקב ישראל ציבור | הרב ונבחרי מפלגות בין הסכמים תוקף –ירושלים  האזורי הרבני

רוטמן,  שמחה ד"עו כ"רחובות | ח העיר מלול, ראש גירות | מר רחמים בענייני ד"בביה דעות לחילוקי הפתרון –אירופה  רבני מרכז נשיאות

 הדתית הציונות סיעת

 סדנה: 'איגוד בתי הדין לממונות' 

 הים האדום  ולם| א 16:00-17:30|  3.2.22יום חמישי, ב' אדר א' התשפ"ב, 

 נושא הסדנה: כללי סדר הדין וגבית עדות בטענות של פגיעות מיניות

 . קישור יישלח בהמשך Zoomהסדנה תשודר גם באמצעות 

 בהשתתפות: 

|  טרבלסי הרב פנחס ראש מכון פסקים | הרב ברוך פז,|  דיינות בית חגיו"כ רהרב אמוץ כהן, הרה"ג אריה שטרן, רב העיר ירושלים | 

  Zoomבאמצעות  –הרב יעקב אריאל שליט"א 

 

 (4.2.22יום שישי ג' אדר א' התשפ"ב )

 | אולם ג'נסיס  9:30-11:00מושב תשיעי | 

 בוחרים ולא מצביעיםבנתיבות |  החרדית הקהילה ד"כהן, אב יורם הרב 9:30-10:00

 ז"בזה יןד בבתי הרוב אחר יורק | הליכה ניו אלחנן יצחק רבינו בישיבת מ"ור ב"ארה שיקאגו ד"ריס, אב יונה הרב 10:00-10:30

 לשעבר | הרצאת זום  הגדול ד"ביה דיכובסקי, חבר שלמה הרב 10:30-11:00

 

 אדם וחוה| אולם ( 5.2.22ד' אדר א' התשפ"ב ), 'תרומהפרשת ' יום שבת

 

 יום שבת                                                                             16:40שעה כניסת השבת ב

 שתיה חמה  7:30                                                                                     תפילת מנחה  16:40

 ודו""ה – שחריתתפילת   8:00                                                                                       שיר השירים           

 י מוסף דברי תורה לפנ                                                                                                 קבלת שבת           

 סעודת שבת   10:00                                                 הרה"ג רצון ערוסי שליט"א – דבר תורה           

  רהדברי תו                                                                                              תפילת ערבית  17:38

 רצאה הפאנל רבנים/   12:00                                                                                סעודת ליל שבת  18:00

 מנוחה   13:00                                                                           פאנל רבנים/הרצאה  20:00

 תפילת מנחה  16:00                                                                                                                 

 שיתשלי סעודה  16:30                                                                                                                 

 ברי תורהד                                                                                                                            

 צאת שבת  17:54

 לבנהברכת ו תפילת ערבית, הבדלה  17:55

 

 

 

 

 , גלית 052-6556556 להרשמה למלון:

  kinusim.halichot@gmail.com ; דוא"ל:  4766211-050  -אבשלום נגר  טו"ר עורך הכנס:

 

mailto:kinusim.halichot@gmail.com

