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יום שני, ר"ח אדר ב' תשע”ד, 3 במרץ 2014

אוניברסיטת בר־אילן, הפקולטה למשפטים,
הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין )306( אולם 200, קומה ב'

רקע 

ג'ודי  גרינברג,  ובהנהגתם של בלו   JOFAו־ יהודית  וציביליזציה  ביוזמת מרכז תקווה למשפט   —  2013 בשנת 

הראשון  הפסגה  מפגש  בניו־יורק  התכנס   — ויילר  יוסף  ופרופ'  הלברטל  משה  פרופ'   ,)JOFA )נשיאת  היקלן 

שטח  ואנשי  רבנים  רוח,  אנשי  אקדמאים,  אדם,  וזכויות  נשים  ארגוני  השתתפו  זה  במפגש  עגונות.  בנושא 

הגט.  ומסורבות  העגונות  בעיית  לפתרון  האפשריים  ההלכתיים  הכלים  ונדונו  העגונות,  בתחום  העוסקים 

הדיונים הבהירו הן את חומרת הבעיה והן את היתכנותם ההלכתית והמשפטית של פתרונותיה. 

מפגש הפסגה השני יעסוק בהיבט המוסדי של בעיית העגונות ומסורבות הגט, ובאופן ספציפי באחריותה של 

המדינה לעומת מוסדות אחרים — חוזיים, קהילתיים, פנים־דתיים ובין־לאומיים — ליצירת הבעיה ולפתרונה. 

היחיד  הממלכתי  המסלול  הם  הדתיים  והגירושים  הנישואים  שבה  בישראל,  הקיים  למצב  הן  יתייחס  הדיון 

דתיים  בגירושים  הקשורות  למצוקות  המדינה  אחריות  בדבר  העקרונית  לשאלה  והן  החוק,  ידי  על  המוכר 

במקרים שבהם המדינה עצמה מספקת מסלולי נישואים וגירושים אזרחיים. 

הוועדה המארגנת של הכנס

בלו גרינברג, פרופ' משה הלברטל, פרופ' יוסף ויילר, פרופ' יפה זילברשץ, פרופ' שחר ליפשיץ,

פרופ' ידידיה צ' שטרן

events.law@mail.biu.ac.il :מספר המקומות מוגבל. נא אשרו השתתפותכם
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9:30 - 9:00
רישום וקבלת פנים

9:35 - 9:30
ברכות: נשיא אוניברסיטת בר־אילן, פרופ' דניאל הרשקוביץ

10:45 - 9:35
מושב ראשון: פתרונות למצוקת מסורבות הגט — מפת דרכים

יו”ר: ח"כ ד"ר עליזה לביא, יו"ר הועדה לקידום מעמד האשה ולשוויון מיגדרי 

פרופ' יוסף ויילר, נשיא האוניברסיטה האירופאית, פירנצה. מכון תקוה, אוניברסיטת ניו יורק.   

סיכום מפגש הפסגה הקודם

פרופ' שחר ליפשיץ, דקאן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר־אילן; מראשי הפרויקט "זכויות אדם 
והיהדות", המכון הישראלי לדמוקרטיה    

ההיבט המוסדי: פתרונות מדינתיים ולבר־מדינתיים למצוקת מסורבות הגט 

11:00-10:45 הפסקת קפה

13:30 - 11:00
מושב שני: תפקיד המדינה בפתרון מצוקתן של מסורבות הגט 

יו”ר: פרופ' יפה זילברשץ, המשנה לנשיא אוניברסיטת בר־אילן   

פרופ' ברכיהו ליפשיץ, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים   

הפקעת כסף הקידושין על ידי המדינה

הדיין הרב אליהו היישריק, בית הדין הרבני האזורי, תל אביב
תפקידם של בתי הדין הרבניים בהתמודדות עם מצוקתן של מסורבות גט

עו"ד בתיה כהנא דרור, מנכ"לית "מבוי סתום" למען מסורבות גט
תפקידה של המדינה האזרחית

14:15 - 13:30
מושב ארוחת צהריים

עו"ד עטרה קניגסברג, מנהלת מרכז רקמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר־אילן 
מבט מן השטח: הצגת פעילות מרכז רקמן למען מסורבות גט 
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16:00 - 14:15
מושב שלישי: פתרונות במסלול חוץ־מדינתי

יו”ר: ד"ר קארין כרמית יפת, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

פרופ' עמיחי רדזינר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר־אילן 
שיפוט רבני ממלכתי .vs פרטי - יתרונות וחסרונות

ד"ר רחל לב מור, פרויקט מניעת עגונות וסירוב גט, "ישראל הצעיר" והסוכנות היהודית; חברה בוועדה 
לבחירת דיינים

חינוך הציבור לחתימה על הסכמי קדם־נישואים

איילת וידר כהן, הנהלת "קולך", פורום נשים דתיות
על תפקידם של ארגוני הנשים בפתרון מצוקות הגירושים: מבט הלכתי וקהילתי 

הרב דוד ביגמן, ראש ישיבת מעלה גלבוע
כינון בית דין בין־לאומי לבחינת מקרים שבהם ייתכן שאין צורך בגט

16:15-16:00 הפסקת קפה

18:30 - 16:15
מושב רביעי - פאנל: פרטי או ממלכתי?   בניין פלדמן )301( אולם הקונגרסים, קומה ב'

מנחה: פרופ' יוסף ויילר  

הרב ח"כ אלי בן דהן, סגן השר לשירותי דת 

פרופ' פנחס שיפמן, ראש החטיבה לדיני משפחה, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן 

 פרופ’ ידידיה שטרן, סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' רות הלפרין־קדרי, יו"ר מרכז רקמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר־אילן וחברה בוועדת 
 )CEDAW( המומחים של האו"ם לביעור אפליה נגד נשים

עו"ד רובין שיימס, מנכ"לית "קואליציית עיקר" 

19:15 - 18:30
מושב סיום: מבט לעתיד  

פרופ' משה הלברטל, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת ניו יורק

בלו גרינברג, נשיאה מייסדת של JOFA, הברית היהודית־אורתודוקסית־פמיניסטית

19:30 ארוחת ערב - למוזמנים בלבד  בניין פלדמן )301(, אולם וויספלד, קומת קרקע

ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
ברכות

מרצה אורח: שר החינוך, הרב שי פירון


