
יום שני - 21.10.2013 
מושב 2   11:00-09:00

יו”ר: פרופ׳ עמיחי רדזינר, אוניברסיטת בר-אילן
ד”ר מיכאל בריס, מכללת שערי משפט 

לחוקקי ישראל: פרמטרים לא-פורמליסטיים במשנתו ההלכתית של 
הרב בצמ”ח עזיאל זצ”ל

פרופ׳ ישראל צבי גילת, המכללה האקדמית נתניה
כינונו של משטר אפוטרופסות ההורים בהלכה: מורשתו של הרב עזיאל

הרב דוד ניסני, המחלקה למשפט עברי, משרד המשפטים   
שערי עזיאל - האפוטרופסות והתאמתה לעידן המודרני

מושב 3   13:00-11:00
יו”ר: פרופ׳ רות הלפרין-קדרי, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ׳ עמיחי רדזינר, אוניברסיטת בר-אילן
“מאהבתו לאחדות האומה”? הרב עזיאל על ריבוי נשים - ברור מחודש

פרופ׳ יחיאל קפלן, אוניברסיטת חיפה   
חסד ורחמים בפסקי הרב עזיאל

ד”ר נעמה סט, אוניברסיטת בר-אילן ומכללת אשקלון
“שתהא שמאל דוחה וימין מקרבת” - על פסיקתו של הרב עזיאל 

ב”דין הבחנה”
מושב 4   16:30-14:30

יו”ר: ד”ר נעמה סט, אוניברסיטת בר-אילן ומכללת אשקלון
הרב ד”ר יהודה זולדן, אוניברסיטת בר-אילן 

הלכה ומדינה במשנת הרב בצמ”ח עוזיאל - התחדשות או פשרה?
פרופ׳ אלימלך וסטרייך, אוניברסיטת תל אביב

זיקת הרב עזיאל לעשייתם ההלכתית של חכמים לבית חזן
מר מאיר דובדבני, אוניברסיטת בר-אילן

“דלא תיקום בארור” - ייחודיות שיקולי פסיקותיו
של הרב עזיאל בנושא הפסקות הריון

מושב 5   18:30-16:30
יו”ר: פרופ׳ יחיאל קפלן, אוניברסיטת חיפה

ד”ר מלכה כ”ץ, מכללת דוד ילין ומכללת ליפשיץ ירושלים
“לבנות את הארץ בדרכנו ברוב מנין” - הרב עזיאל ופעילותו

במפלגת המזרחי בימי טרום מדינה
ד”ר גילה הדר, אוניברסיטת חיפה

לדמותו וזמן כהונתו של הרב בן ציון עזיאל בשאלוניקי תר”ף- תרפ”ב
פרופ׳ יצחק כרם, אונ’ אריסטו, שאלוניקי

רב עזיאל, הצלה, והשואה

הפקולטה למשפטים
בשיתוף הוועד להוצאת כתבי הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ”ל

“הרב בן ציון מאיר חי עזיאל - יצירתו ההלכתית וההגותית”
לציון 60 שנה לפטירתו

ט”ז-י”ח חשוון תשע”ד - 20-22.10.2013, הפקולטה למשפטים, הבניין למשפט מקרקעין
ע”ש ג׳אן ומוריס בנין )306(, אולם 200, קומה ב׳

הרב חיים אמסלם, ירושלים  20:15-18:45
תורה ופרנסה במשנתו של הרב עזיאל  
פרופ' צבי זוהר, אוניברסיטת בר-אילן  

ומכון שלום הרטמן,  
יחס עם ישראל לנכרים במשנת הרב עזיאל  

סרט ביוגרפי על הרב עזיאל   

ברכות:     17:00
יו"ר: פרופ׳ אלימלך וסטרייך, אוניברסיטת תל אביב  

פרופ׳ הרב דניאל הרשקוביץ, נשיא אוניברסיטת בר-אילן  
פרופ׳ שחר ליפשיץ, דיקן הפקולטה למשפטים  

אוניברסיטת בר-אילן  
מר עזרא ברנע, יו"ר הועד להוצאת כתבי הרב עזיאל  

הרצאת פתיחה:  18:45-17:30
פרופ׳ אבי שגיא, אוניברסיטת בר-אילן ומכון שלום הרטמן,  

נאמנות הלכתית בעולמו ההלכתי של הרב עזיאל  

יום ראשון - 20.10.2013  מושב פתיחה

יום שלישי - 22.10.2013
מושב 6   11:30-09:30

יו”ר: ד”ר נסים ליאון, אוניברסיטת בר-אילן
ד”ר יוסף שרביט, אוניברסיטת בר אילן ומכללות אקדמיות אפרתה ואשקלון

לשאלת צומות החורבן לאחר עצמאות מדינת ישראל: הרב עזיאל 
וחכמי תורכיה ואלג’יריה )תש”ט - 1949(

מר שוקי זקבך, אוניברסיטת בר-אילן
‘לא משה ידי מתוך ידו’ - על ידידותם של הרב עוזיאל והרב וולדינברג 

והשפעות ספרותיות הדדיות
ד”ר שלמה גליקסברג, מכללת אפרתה, מכון לנדר ואוניברסיטת 

בר-אילן
ישיבת “שערי ציון” בירושלים בנשיאות הרב בצמ”ח עוזיאל )ת”ש-תשט”ו(

מושב 7   12:45-11:30
יו”ר: ד”ר יעקב חבה, סגן-דיקן, הפקולטה למשפטים,

אוניברסיטת בר-אילן
הרב דניאל בוסקילה, המרכז החינוכי הספרדי

To Unite, Not To Divide: Rav Uziel‘s Complex Sephardic Identity
ד”ר נסים ליאון, אוניברסיטת בר-אילן
זכרון הרב עזיאל והקשריו החברתיים

מושב 8   16:00-14:15
יו”ר: פרופ׳ צבי זוהר, אוניברסיטת בר-אילן ומכון הרטמן

ד”ר חנוך בן-פזי, אוניברסיטת בר-אילן 
השפה והכתב: על מושג העדות במכמני עזיאל

ד”ר אוריאל ברק, האוניברסיטה העברית
הרעיון המשיחי בהגותם של הרב עזיאל והרב חרל”פ

ד”ר יעקב הדני, מכללת חמדת הדרום
הגיוני תפילותיו של הרב עזיאל

16:00 מושב חתימת הכנס 
ברכות: פרופ׳ שחר ליפשיץ, דיקן הפקולטה למשפטים

הרב דוד לאו שליט”א, הרב הראשי לישראל
החשיבות של יצירתו ההלכתית של הרב עזיאל עבור הרבנות   

הראשית בימינו  


