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״השמועות על מותי 
היו מוקדמות מדי״
האמנם חלף מרוץ הסמכויות 

מן העולם?

 מרכז רקמן
 המרכז לקידום מעמד האשה
THE RUTH AND EMANUEL
R A C K M A N  C E N T E R
FOR THE ADVANCEMENT
OF THE STATUS OF WOMEN

 מרכז רקמן
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R A C K M A N  C E N T E R
FOR THE ADVANCEMENT
OF THE STATUS OF WOMEN
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אנו מתכבדים להזמינך 
לועידה השנתית השתים-עשרה

לענייני נשים, משפחה ומשפט בישראל

בנושא:

הועידה תתקיים אי״ה ביום שלישי,
כ״ט טבת התשע״ה )20 בינואר 2015(

20:00 - 15:30 בין השעות: 
באודיטוריום ע״ש מינץ, אוניברסיטת בר-אילן
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בשנים האחרונות מושמעות יותר ויותר הערכות כי מרוץ 
הסמכויות חדל מלהתקיים. דיינים, וגם שופטי/ות משפחה, 

מדווחים כי שיעור ההתדיינויות בענייני סמכות הולך ופוחת. 
מנגד, דומה כי בקרב עורכי/ות דין ההערכה שונה, ולדידם 
המרוץ עודנו כאן. התפתחות דרמטית מיומה האחרון של 

הכנסת ה-19, חקיקתו של החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי 
משפחה )הוראת שעה(, התשע״ד-2014, עתידה כנראה 

לשנות את זירת ההתדיינויות לחלוטין, ואגב כך גם את מרוץ 
הסמכויות. בחלקה הראשון של הועידה נפרק את שאלת 

נוכחותו של מרוץ הסמכויות למרכיביה השונים: באלו סוגיות 
ובאלו אופנים שונה פסיקת בתה״ד הרבניים מפסיקת 

בתהמ״ש לענייני משפחה, מה בין ״מרוץ״ ל״מאבק״, ועוד. 
בחלקה השני של הועידה נתוודע לחוק החדש, ונתהה על 

השלכותיו האפשריות על מרוץ הסמכויות.

״השמועות על מותי היו 
מוקדמות מדי״

האמנם חלף מרוץ הסמכויות מן העולם?

12
בתוכנית:

15:30-16:00  התכנסות וכיבוד קל
16:00-16:15  דברי פתיחה:

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

 פרופ’ רות הלפרין-קדרי,
 ראשת מרכז רקמן לקידום מעמד האשה

 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

16:15-17:45  מושב ראשון 
                       מרוץ הסמכויות כיום: קווים לדמותו

 יו״ר המושב: פרופ’ רות הלפרין-קדרי, 
 ראשת מרכז רקמן לקידום מעמד האשה 

 ד״ר איילת בלכר-פריגת, 
 המרכז האקדמי שערי משפט

                       הרב אליהו היישריק, 
אב״ד לבית הדין הרבני האזורי ת״א-יפו

השופטת אבירה אשקלוני, 
נשיאת בתי משפט השלום במחוז דרום

ד״ר רונן דליהו, עו״ד, דליהו רונן ושות׳ 

17:45-18:10  הפסקה

18:10-20:00  מושב שני
 נא להכיר: החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי 

משפחה )הוראת שעה(, התשע״ד-2014   
יו״ר המושב: ד״ר בני שמואלי

ח״כ ד״ר עליזה לביא
ד״ר רות זפרן, בית ספר רדזינר למשפטים, 

המרכז הבינתחומי הרצליה
ד״ר הילה מלר, 

יוסף מנדלסון ושות׳, משרד עורכי דין
הרב יאיר בן מנחם, 

דיין בית הדין הרבני בנתניה
פרופ׳ דב פרימר, עו״ד


