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יום שלישי, י״ט בטבת תשע״ז

17 בינואר, 2017 
אודיטוריום ע״ש מינץ, 
אוניברסיטת בר אילן

בין משפחה
לירושה: 

על הממשק שבין
דיני המשפחה 
לדיני הירושה

הכנס השנתי ה-14 
לענייני נשים, משפחה 

ומשפט בישראל



16:15-18:15  מושב ראשון:
יו״ר המושב:  פרופ׳ עמיחי רדזינר,

                  הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
השופטת צילה צפת, 

שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב
הכתובה והשפעתה על העזבון

השופט בן-ציון גרינברגר, 
שופט ביהמ"ש המחוזי, ירושלים

סעיף 147 לחוק הירושה - זכויות עקב 
מותו של אדם מלבר לעיזבון

ד"ר איילת בלכר-פריגת, 
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

זהות היורשים על פי דין והשינויים במבנה המשפחה
פרופ' דפנה הקר, 

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
הצוואה כחלק מההכנה המשפטית לסוף החיים

18:15-18:30 הפסקה

18:30-20:00  מושב שני:
יו״ר המושב:  פרופ' רות הלפרין-קדרי

 ראשת מרכז רקמן לקידום מעמד האשה
הרב ציון לוז, 

אב"ד ביה"ד הרבני באר-שבע 
וחבר ביה"ד הרבני הגדול, ירושלים

מזונות מן העיזבון
פרופ' שחר ליפשיץ, 

דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
הסדרת התוצאות הכלכליות של המוות 

בהסכם הממון
עו"ד יוסי מנדלסון, 

מרצה באוניברסיטת תל אביב ובמרכז הבינתחומי
הסדרת התוצאות הכלכליות של המוות 

בצוואות הדדיות
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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

הענקת תעודות הוקרה לעורכות הדין 
המתנדבות בקו הסיוע של מרכז רקמן ע"י 

דר' גלית שאול, מנכ"לית מרכז רקמן  
ועו"ד אוסנת פרינץ, מנהלת קו הסיוע

בין משפחה 
לירושה 

אנו מתכבדים להזמינך 
לכנס השנתי הארבעה-עשר

לענייני נשים, משפחה ומשפט בישראל

מספר המקומות מוגבל
נא אשרו השתתפותכם עד: 10.01.2017

 rackman.center14@gmail.com :במייל
03-5318895  : ן או בטלפו

הממשק שבין דיני המשפחה לדיני הירושה מעלה 
סדרת שאלות, שלהכרעה בהן השפעה משמעותית 

על ההשלכות הכלכליות של חיי משפחה ושל סיומם. 
מכאן גם חשיבות הדיון בשאלות אלה כחלק מבירור מצבן 

הכלכלי של נשים במסגרת המשפחתית. כמו נושאים 
רבים אחרים בתחום דיני המשפחה בישראל, 

גם כאן בחלק ניכר משאלות אלה אין עדיין הכרעה. 
לפיכך ביקשנו השנה לדון בכמה מהשאלות המרכזיות 

על קו התפר שבין שתי מערכות דינים אלה.

בנושא:


