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 כנס בין לאומי לעורכי דין המתמחים בנאמנויות ובדיני משפחה. marital propertyהרצאה בנושא   2019

הכנס השנתי של האגודה העולמית של דיני המשפחה באוניברסיטת   marital propertyהרצאה בנושא  2019
 אילני ארצות הברית. 

 סדרת הרצאות בנושאי דת ומדינה בקהילות שונות באזור ריבר דייל ניו יורק  2019



 הרצאה בנושא חוק הלאום במסגרת כנס בבית הספר למשפטים על שם קרדוזו ניו יורק. 2019

הרצאה בנושא בניית הסכמות במדינה יהודית ודמוקרטית הרצאה בכנס הפרישה של פרופ' מנחם מאוטנר  2019
 הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב 

 הרצאה בנושא חוזים משפחתיים ודיני ירושה אוניברסיטת חיפה  2019

 השנתי של לשכת עורכי הדין  הרצאה בנושא הסכמים הקובעים את התוצאות הכלכליות של המוות הכנס 2019
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 הרכוש.

 ט אילון הרצאה בנושא משנתו של השופט אילון במסגרת ערב לרגל צאת ספרו של השופ 2019

 הרצאה בנושא בניית הסכמות בנושאי דת ומדינה כנס בנושא ישראל אוניברסיטת ברקלי  2018

 הרצאה בנושא הטיעון הליברלי בעד המשפט העברי במסגרת כנס באוניברסיטת מוסקבה  2018

 לנטה הרצאה פומבית בנושא רב תרבותיות ויחסי דת ומדינה הפקולטה למשפטים אוניברסיטת אמורי אט 2018

 הרצאה בנושא הסדרה אזרחית של נישואים דתיים סמינר הפקולטה למשפטים אוניברסיטת אטלנטה   2018

 הרצאת פתיחה בכנס העגונות, אוניברסיטת פורדהם  ניו יורק.  2018

 הרצאה בנושא המשפט העברי והמשפט הישראלי כנס של האגודה הבין לאומית למשפט עברי מוסקבה. 2018

 בנושא הטיעון הליברלי בעד שילוב המשפט העברי במשפט הישראלי האוניברסיטה העברית   הרצאה  2018

 אוניברסיטת בר אילן   relational private lawהרצאה בכנס בין לאומי בנושא  2018

 הסדרה משפטית של הורות משותפת האוניברסיטה העברית. הרצאה בכנס בין לאומי בנושא  2018

 הרצאה בנושא הסדרת ההורות במשפט הישראלי כנס בפקולטה למשפטים על שם  קרדוזו  2017

 יורק. -הסדרה בנושא הסדרה אזרחית של יחסים זוגיים כנס בישיבה יוניברסיטי ניו  2017

 הרצאה בנושא הסדרת הרכוש הזוגי בישראל מבט תורת משפטי, אוניברסיטת אוסלו.  2017

ם בין בני זוג ונושים" במסגרת יום עיון בנושא דיני משפחה, מרכז רקמן, אוניברסיטת הרצאה בנושא "עימותי 2016
 אילן.-בר

הרצאה בנושא "מדוע ישראל זקוקה למשפט יהודי ודמוקרטי?" בכנס הפתיחה של המרכז למשפט יהודי  2015
 אילן.-ודמוקרטי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר

תרופה ליחסי דת ומדינה בישראל" במסגרת פורום ארוחת הבוקר, הרצאה בנושא "רב תרבותיות כ 2015
 אילן. -אוניברסיטת בר

הרצאות בנושא דיני חוזים, דיני משפחה דיני ירושה ומשפט עברי בהשתלמויות שופטים, בהשתלמויות עורכי  2015
 אילן. -דין, בכנס השנתי של לשכת עורכי הדין ובפעילות של המרכז למשפט מסחרי באוניברסיטת בר

"State Relations in -Liberal Multiculturalism as a Remedy for Religion-Politicalהרצאה בנושא  2015
Israel" .ניתן באוניברסיטת פנסילבניה וכן בכינוס של ראשי הפדרציה היהודית בניו יורק 

הרצאה בנושא "סטייה מן הדין להשגת צדק בהלכה ובמשפט" בכנס השנתי של רופאי הביטוח לאומי, מחוז  2015
 צפון.

 גיל.-הרצאה בנושא "מבט הרמוניטי על דיני החוזים", כנס בינלאומי, אוניברסיטת מק 2015



 " Perspectives of Pluralism, Civil Regulation of Religious Marriage from theהרצאה בנושא : 2014
Human Rights, and Political Compromise"כנס באוניברסיטת פרינסטון ,. 

 ניתן בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת פנסילבניה.   "Pluralist vision of marriage"  סמינר פקולטיבי בנושא 2014

ניתן בפקולטה למשפטים,  " Divorce Jewish LawThe struggle for equality in,"הרצאה פומבית בנושא  2014
    אוניברסיטת פנסילבניה.

ניתן במסגרת  הגט" מסורבות למצוקת ולבר־מדינתיים מדינתיים פתרונות :המוסדי הרצאה בנושא "ההיבט 2013
 אילן.-יה, אוניברסיטת בריפסגת העגונות השנ

הרצאות בנושא דיני חוזים, דיני משפחה דיני ירושה ומשפט עברי בהשתלמויות שופטים, בהשתלמויות עורכי  2013
 אילן.-דין, בכנס השנתי של לשכת עורכי הדין  ובפעילות של המרכז למשפט מסחרי באוניברסיטת בר

" Reflections on Legal Criticalהרצאה בנושא "גישה פלורליסטית לנישואים", כנס בינלאומי בנושא  2012
Pluralism in the State and Beyond"אילן לאוניברסיטת יורק, קנדה.-, בשיתוף פעולה בין אוניברסיטת בר 

 הרצאה בנושא "גישה סטטית וגישה דינאמית לחוזי מכירת מקרקעין", יום עיון, הקריה האקדמית אונו. 2012

 מי בנושא חוזים מיוחדים, המכללה האקדמית נתניה.הרצאה בנושא "החוזה המשפחתי", כנס בינלאו 2012

תרבותיות כתרופה ליחסי דת ומדינה", סמינר מחלקתי, המחלקה לפוליטיקה וממשל, -הרצאה בנושא "רב 2011
 גוריון בנגב.-אוניברסיטת בן

 te Liberal Multiculturalism as a Remedy For the Religion and Sta-Politicalהרצאה בנושא " 2011
Relations in Israel הספר למשפטים על שם קארדוזו, ישיבה יוניברסיטי, ניו יורק.-", הרצאת אורח, בית 

, כנס האגודה הישראלית למשפט וחברה )ביחד "Behind the Veil of Legal Uncertaintyהרצאה בנושא " 2011
 עם כותב שותף( .

 וזרים משפטיים.הרצאה בנושא "חלוקת הון אנושי", יום עיון לע 2011

 הרצאה בנושא "הממשק בין דיני הירושה לדיני המשפחה", במסגרת המכון למחקרי משפט. 2011

הרצאה בנושא "מיהו יהודי כשאלה של זכויות האדם", במסגרת כנס בנושא מידת לאום ודת, המכון הישראלי  2011
 לדמוקרטיה.

 הרצאה בנושא "פרשנות חוזים בעקבות התיקון לחוק החוזים", במסגרת יום עיון, מכללת שערי משפט. 2011

הרצאה בנושא "סיכול חוזים מטעמי ביטחון" במסגרת יום עיון לבכירי מערכת הבטחון, המכון למשפט   2011
 אילן.-מסחרי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר

 יורק.-כנס בינלאומי, אוניברסיטת קולומביה, ניו ,"ist Vision of MarriageThe pluralהרצאה בנושא " 2011

 האגודה הישראלית למשפט וחברה.  ,"Behind the Veil of Legal Uncertainty"הרצאה בנושא  2011

", כנס The Liberal Transformation of Marriage Law History and Future Challengesהרצאה בנושא " 2010
 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב. לאומי לדיני משפחה, בינ

קהילתני" במסגרת כנס בנושא זכויות האדם  -הרצאה בנושא "שיח החובות והאפשרות לדו שיח ליברלי  2010
 וחובותיו במדינה יהודית ודמוקרטית, המכון הישראלי לדמוקרטיה.

סדי קריריה ומזנות לאחר גירושים", המכון להשתלמות הרצאה בנושא "חלוקת הון אנושי , פיצוי על הפ 2010
 שופטים.

הרצאה בנושא "המדינה הדו לאומית והחשיבה הרב תרבותית" במסגרת יום עיון בינלאומי בנושא המדינה  2010
 הדו לאומית, המכון הישראלי לדמוקרטיה.



עיון בנושא הקניין המשפחתי, מכללת  הרצאה בנושא "היחס בין דיני הרכוש הזוגי ודיני הירושה" במסגרת יום 2010
 גן.-רמת

הרצאה בנושא "יחסי משפחה וממון" הוצג במסגרת יום עיון לתלמידי מחקר במשפטים מטעם האגודה  2010
 למשפט פרטי, אוניברסיטת תל אביב.

הרצאה בנושא "דיני עשיית עושר ולא במשפחה ודיני חוזים ארוכי טווח" במסגרת המכון להשתלמות  2010
 ופטים.ש

 הרצאה בנושא "חלוקת הון אנושי וזכויות פנסיה מהלכה למעשה", המכון להשתלמויות עורכי דין. 2010

 הרצאה בנושא "התיקון לחוק יחסי ממון", הכנס השנתי של דייני ישראל. 2010

 הרצאה בנושא "יחסי רכוש בין בני זוג והיקף העיזבון", המכון להשתלמויות עורכי דין. 2010

 אילן.-הרצאה בנושא "שיתוף בחובות וחלוקת פנסיה", המרכז למשפט מסחרי, אוניברסיטת בר 2010

 אילן.-אוניברסיטת בר הרצאה בנושא ,פרשת עמנואל בראי השיח הרב תרבותי", 2010

 הרצאה בנושא "החלת דיני עשיית עושר על דיני העבודה", יום עיון של האגודה הישראלית לדיני העבודה. 2010

הרצאה בנושא "חלוקת פנסיה בין בני זוג", יום עיון מטעם המכון להשתלמות עורכי דין, הפקולטה למשפטים,  2010
 אילן.-אוניברסיטת בר

 הרצאה בנושא "השפעת דיני המשפחה על דיני הירושה", הכנס השנתי של לשכת עורכי הדין, אילת. 2010

י המשפחה" במסגרת כנס בינלאומי בדיני חוזים, הרצאה בנושא "אשמה ותום לב בדיני החוזים ובדינ 2010
 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה.

הרצאה בנושא "דיני החוזים ודיני המשפחה" במסגרת הכנס השנתי של דיני המשפחה, הפקולטה למשפטים,  2010
 אוניברסיטת חיפה.

הרצאה בנושא "חוזים שהם תוצר של גישור", כינוס אקדמאי בנושא גישור, המחלקה ליישוב סכסוכים,  2010
 אילן.-אוניברסיטת בר

הרצאות בנושאים "החוזה ארוך הטווח" ו"החוזה המשפחתי" במסגרת השתלמות בתחום דיני החוזים  2010
 הנערכת על ידי לשכת עורכי הדין.

חוק יחסי ממון והון אנושי" במסגרת השתלמויות עורכי הדין של המרכז למשפט הרצאות בנושא "התיקון ל 2010
 אילן.-מסחרי, אוניברסיטת בר

 הרצאה בנושא "פרשנות חוזים" במסגרת השתלמות שופטים, המכון להשתלמויות שופטים. 2010

גרת השתלמות " במסLaw Authenticity and Uncertaintyהרצאה משותפת עם ד"ר יובל פלדמן בנושא " 2009
 בינלאומית באוניברסיטת חיפה.

 הרצאות לשופטי בית משפט לענייני משפחה על התיקון לחוק יחסי ממון ועל חלוקת הון אנושי. 2009

" Pluralist Regulation of Spousal Relations"הרצאה בנושא "הסדרה פלורליסטית של יחסים זוגיים"  2009
 מית של דיני המשפחה.במסגרת הכנס השנתי של האגודה העול

הרצאה בנושא "תיקון לחוק יחסי ממון" במסגרת הסדנה למשפט פרטי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה  2009
 העברית.

הרצאה בנושא "שוויון בגירושים ואוטונומיה בנישואים הדתיים" במסגרת הסדנה למשפט עברי, הפקולטה  2009
 למשפטים, האוניברסיטה העברית.

בנושא "הון אנושי, מזונות לאחר גירושים ופיצוי על הפסדי קריירה" במסגרת הפורום לשיתוף פעולה  הרצאה 2009
 (.2009בין בית המשפט העליון והאקדמיה המשפטית )מאי 



הרצאה בנושא "שוויון, אוטונומיה ודיני הגירושים במשפט העברי" , הוצג במרכז לחקר המשפט העברי, בית  2009
 ם קרדוזו , ניו יורק.הספר למשפטים על ש

 הרצאה בנושא "הסדרה פלורליסטית של יחסים זוגיים", הוצג בבית הספר למשפטים של הקולג' של בוסטון. 2009

 הרצאה בנושא "הסדרה פלורליסטית של יחסים זוגיים", הוצג בבית הספר למשפטים במרכז הבין תחומי. 2009

 ראלי" במסגרת השתלמות שופטים, נווה אילן.הרצאה בנושא "החוזה ארוך הטווח במשפט היש 2009

 הרצאה בנושא "מי הם היורשים על פי הדין" הוצג במרכז למשפט מסחרי, אוניברסיטת בראילן. 2009

 .2009הרצאה בנושא "חלוקת הון אנושי" הוצג בכנס השנתי של עורכי הדין בתחום דיני המשפחה  2009

זוג לאחר הגירושים" במסגרת הכנס השנתי של לשכת עורכי הדין הרצאה בנושא "אחריות כלכלית בין בני  2009
 (.2009)מאי 

 הרצאה בנושא "ניתוח ליברלי של דיני הידועים בציבור" במסגרת הכנס העולמי של דיני המשפחה, וינה. 2008

 אילן.-הרצאה בנושא "החופש מנישואים",  במסגרת הכנס בנושא נישואים וחוקה, אוניברסיטת בר 2008

 הרצאה בנושא "התיקון לחוק יחסי ממון" במסגרת הכנס השנתי של מרכז רקמן. 2008

הרצאה בנושא "הסדרה פלורליסטית של יחסים זוגיים" במסגרת הסמינר הפקולטטיבי של האוניברסיטה  2008
 העברית.

נס בנושא בני זוג יכוח האמריקאי בנושא בני זוג מאותו מין" במסגרת הכוהרצאה בנושא "מבט חיצוני על הו 2008
 מאותו מין באוניברסיטת ברניהגם, יוטה.

שנה למשפט הישראלי, המרכז הבין  60הרצאה בנושא "דיני המשפחה בעידן האזרחי" במסגרת כנס לציון  2008
 תחומי.

הרצאה בנושא "חוזה ניצול מצוקה בצילה של העדר החובה להציל" במסגרת הסמינר הפקולטטיבי, בית  2007
 טים על שם קרדוזו.הספר למשפ

הרצאה בנושא "חוזים עושקים מנקודת המבט של המשפט העברי", במסגרת התוכנית למשפט עברי, בית  2007
 הספר למשפטים על שם קרדוזו.

הרצאה בנושא "הזוגיות החד מינית מנקודת מבט השוואתית" במסגרת יום עיון בנושא בני זוג מאותו מין,  2007
 קרדוזו, ניו יורק.הפקולטה למשפטים על שם 

כורחם? לקראת תיאוריה פלורליסטית של דיני הידועים בציבור" במסגרת -הרצאה בנושא "נישואים בעל 2006
 יורק.-הסמינר הפקולטטיבי של בית הספר הגלובלי, הפקולטה למשפטים, ניו

 יורק.-הופמן, ניומיתוס ומציאות", הרצאה שנתית לזכרו של  -הרצאה בנושא "נישואים אזרחיים וההלכה 2006

הרצאה בנושא "מפנה אזרחי בדיני המשפחה בישראל", הוגש במסגרת כנס לכבודו של השופט ברק, הפקולטה  2006
 אילן.-למשפטים, אוניברסיטת בר

הרצאה בנושא "ברצוני להתגרש ומיד" במסגרת הסמינר הפקולטטיבי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת  5200
 אילן.-בר

 ושא "כושר השתכרות כרכוש זוגי", ההשתלמות השנתית לדיני משפחה, לשכת עורכי הדין בישראל.הרצאה בנ 2005

 הרצאה בנושא "החוזה הבנקאי כחוזה אחיד", המכללה למשפטים, נתניה. 2005

 תחומי.-הרצאה בנושא "זכויות הירושה של הידועים בציבור" במרכז הבין 2005
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