
יום שלישי 25.10.16 – תל אביב
התכנסות וקפה  10:30–10:00

מושב פתיחה – תל אביב  11:30–10:30

דברי ברכה: פרופ’ רון חריס, דקאן הפקולטה למשפטים,    
אוניברסיטת תל אביב

פרופ’ מיכאיל קרייני, דקאן הפקולטה למשפטים,    
האוניברסיטה העברית

רב תרבותיות ככיסוי – המקרה של ישראל  

חוק המשפחה – היסטוריה ורפורמות משפטיות  13:00–11:30

יו“ר: ד״ר איילת בלכר-פריגת, מרכז אקדמי שערי מדע ומשפט   

עו״ד גל אמיר, אוניברסיטת חיפה  
שיטת המילת הישראלית – שורשים היסטוריים ורעיוניים  

ד“ר נאיפה סריסי, מנכ“ל עמותת ניסאא ואפאק  
המאבק לרפורמות בחוק המשפחה העות’מני  

ד“ר עידו שחר, אוניברסיטת חיפה  
הצד האפל והצד המואר של ״משטרי מעמד אישי״:   

בתי הדין השרעיים בישראל כמקרה מבחן

הפסקת צהרים  14:00–13:00

סמכויות מקבילות   15:30–14:00

יו“ר: ד“ר אבישלום וסטרייך, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,   
רמת גן 

ד“ר גלית שאול, מרכז רקמן לקידום מעמד האישה, אוניברסיטת   
בר אילן

מירוץ הסמכויות והחוק החדש ליישוב סכסוכים – תקווה   
לשינוי או הזדמנות שהוחמצה?

עו“ד תג’ריד ג’השאן, משרד עורכת דין ג’השאן  
15 שנה לתיקון מס’ 5 לחוק בתי המשפט לענייני   

משפחה: הרהורים והתלבטויות של נשים ערביות

ד“ר רות זפרן, המרכז הבינתחומי הרצליה  
מרוץ הסמכויות חי ובועט  

הפסקת קפה  16:00–15:30

הסכמי קדם נישואים   17:30–16:00

יו“ר: עו“ד רוני ליברזון, אוניברסיטת תל אביב  

פרופ’ אחמד נאטור, האוניברסיטה העברית ירושלים, נשיא בית   
הדין השרעי לערעורים )בדימוס(

התניות בחוזה הנישואין השרעי  

פרופ’ דפנה הקר, אוניברסיטת תל אביב  
הסכמי קדם נישואים: פתרון בעייתי לעולם משפטי   

כאוטי

הרב יאיר בן מנחם, בית הדין הרבני האזורי, תל אביב  
הסכמי קדם נישואין: יסודות הלכתיים ואופני יישומם   

בדורות האחרונים

נשים במלכוד? 
משפט דתי וזכויות אדם בישראל

יום שלישי 25.10.16 – אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למשפטים, חדר 308
יום רביעי 26.10.16 – בית הפרקליט בנצרת, קריית הממשלה נצרת עלית

מארגנות הכנס: עו“ד נסרין אעלימי-קבהה וד“ר יעל ברוידא-בהט 
ועדה מדעית: פרופ’ ליאורה בילסקי, פרופ’ דפנה הקר וד“ר ליאת קוזמא

יום רביעי 26.10.16 – נצרת
התכנסות וקפה  10:30–10:00

מושב פתיחה – נצרת   11:30–10:30

ח“כ עאידה תומא סלימאן  
חוקי המעמד האישי: ביטוי של מאזני כוחות מגדריים   

או קרב שטרם הוכרע?

גירושים-טלאק   13:00–11:30

יו“ר: ד“ר יעל ברוידא-בהט, אוניברסיטת תל אביב   

פרופ’ עמיחי רדזינר, אוניברסיטת בר אילן  
תביעות נזיקין בגין סרבנות – מקרבות את סידור הגט   

או מרחיקות אותו?

גב’ משואה שגיב, אוניברסיטת תל אביב  
פעילותו של בית הדין הבינלאומי לפתרון בעיית העגינות  

גב’ חיכאם עראידה, פעילה פמיניסטית  
ליווי נשים דרוזיות בתהליכי גירושים  

עו“ד אלחאן נחאס דאוד, ארגון “כיאן“  
נשים בבתי הדין הכניסיתיים: אתגרים וקשיים  

הפסקת צהרים  14:00–13:00

יישום הדין הדתי בערכאות אזרחיות   15:30–14:00

יו“ר: ד“ר קארין-כרמית יפת, הפקולטה למשפטים בחיפה  

עו“ד שמואל מורן  
חלחול הדין הדתי לסכסוכים בין הורים הנוגעים לקטינים   

בבית המשפט לעניני משפחה

השופטת ג’מילה ג’בארין, בית המשפט לענייני משפחה, נצרת  
קושיות ביישום הדין הדתי בערכאה אזרחית  

עו“ד באנה שוגרי בדארנה, האוניברסיטה העברית  
יישום הדין השרעי בידי לא מוסלמים  

הפסקת קפה  16:00–15:30

מתחת לרדאר המשפטי – מבט מהשטח  17:30–16:00

יו“ר: ד“ר ליאת קוזמא, האוניברסיטה העברית  

עו“ד נסרין אעלימי-קבהה, אוניברסיטת תל אביב  
המאבק להעלאת גיל הנישואין – נשים ערביות בחזית  

גב’ היידי מוזס, לוביסטית בכנסת ופעילה חברתית  
חיתון קטינות במדינת ישראל  

עו“ד סמדר דקל נעים, הויה – טקס ישראלי  
“מהפכה בשמחה“ – חתונה שווה כמחוללת שינוי   

תרבותי ומשפטי בישראל

סיכום ומבט לעתיד  18:00–17:30

מרכז מינרבה לזכויות האדם
הפקולטה למשפטים ע״ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

מיקום הכנס והסעות
יום שלישי 25.10.16 – אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למשפטים, חדר 308.

קריית  בנצרת,  הפרקליט  מבית  בבוקר   8:00 בשעה  תצא  אביב  לתל  מאורגנת  הסעה 
אביב  תל  מאוניברסיטת  תצא  לנצרת  בחזרה  מאורגנת  הסעה  עלית.  נצרת  הממשלה 

בשעה 18:00.

יום רביעי 26.10.16 – בית הפרקליט בנצרת, קריית הממשלה נצרת עלית.
הסעה מאורגנת לנצרת תצא בשעה 8:00 בבוקר מאוניברסיטת תל אביב, שער 4 )רח’ 

ג’ורג’ וייז(. הסעה מאורגנת בחזרה לתל אביב תצא מנצרת בשעה 18:30.

שפת הכנס: הכנס ייערך בשפות עברית וערבית ויתורגם סימולטנית מעברית לערבית 
ומערבית לעברית. 

مركز مينيرفا لحقوق االنسان
كلية الحقوق على اسم بوخمان

جامعة تل أبيب


