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 רשימת פרסומים:

 :ספרים

1. Yuval Sinai & Benjamin Shmueli, MAIMONIDES AND CONTEMPORARY TORT 

THEORY: LAW, RELIGION, ECONOMICS AND MORALITY (CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS 2020)       הפדרלי   השופט   מאת  פרק   כולל   והוא   עמודים   400כ   בספר   

 .  קלברזי  גוידו   ייל  מאוניברסיטת  והפרופ'  האמריקאי

2.  Yuval Sinai, editor, 24 JEWISH LAW ASSOCIATION STUDIES (2013). 

 

סיני,    .3 העבריוה השופט  יובל  במשפט  השיפוטי  למשפטים  ,  הליך  הפקולטה  בהוצאת 

המשפט   לחקר  והמכון  סאקר  ע"ש  המכון  פרסומי  )במסגרת  בירושלים  העברית  האוניברסיטה 

   .עמודים 609 – (2010) (העברי ונבו

, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין,  שפט בישראלהמשפט העברי בבתי המיישום  יובל סיני,  .  4

והרב שלמה    עמודים  655  –  2009אביב  -תל )כולל דברי פתיחה מאת השופט אליקים רובינשטיין 

רי )ישמ"ע(, שהמחבר עומד  ספר זה מכיל, בין השאר, עשרות חוות דעת של המרכז ליישומי משפט עבדיכובסקי(.  

 של בתי המשפט בישראל לערכאותיהם השונות.  פסקי הדין 052-בלמעלה מ ות מאוזכר בראשו. חוות הדעת 

  

 : אילן(-)בסוגריים דירוג כתבי העת לפי מדד בר   מאמרים בכתבי עת ובספרים מדעיים שפיטים

1. Yuval Sinai & Michal Alberstein, Expanding Judicial Discretion: Between 

Legal and Conflict Considerations,   21  HARVARD NEGOTIATION LAW REVIEW   

221 (2016)    (A). 

2. Yuval Sinai & Benjamin Shmueli, Victim Pays Damages to Tortfeasor: The 

When and Wherefore, 61 MCGILL LAW JOURNAL 275 (2015) (A). 

3. Yuval Sinai & Martin Golding, Is There Only One Correct Legal Answer to a 

Question of Fact? Three Talmudic Answers to a Contemporary Jurisprudential 

Dilemma, 29 RATIO JURIS – AN INTERNATIONAL JOURNAL OF JURISPRUDENCE 

AND PHILOSOPHY OF LAW 478 (2016) (B(. 
4. Yuval Sinai & Benjamin Shmueli, Calabresi's and Maimonides's Tort Law 

Theories—A Comparative Analysis and  A Preliminary Sketch of a Modern 

Model of Differential Pluralistic Tort Liability based on the Two Theories.   26 

YALE J. OF LAW AND HUMANITIES 59 (2014) (A). 

5. Yuval Sinai & Michal Alberstein, Court Arbitration by Compromise: Rethinking 

Delawere’s State Sponsored Arbitration Case, 13 CARDOZO PUBLIC LAW, 

POLICY & ETHICS JOURNAL 739 (2015). 

6. Yuval Sinai & Benjamin Shmueli, Liability Under Uncertain Causation? Four 

Talmudic Answers to a Contemporary Tort Dillemma, 30 BOSTON U. INT. L. J.  

449 (2012) (B). 

7. Yuval Sinai, The Downside of Preclusion: Some Behavioral and Economic 

Effects of Cause of Action Estoppel in Civil Actions, 56 MCGILL LAW JOURNAL 

673 (2011) (A).  

8. Yuval Sinai, Reconsidering Res Judicata – A Comparative Perspective, 21 DUKE 

J. COMP. & INT. L. 353 (2011) (A).  
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9. Yuval Sinai, Affirmative Defenses in Civil Cases – Between Common Law and 

Jewish Law, 34 NORTH CAROLINA J. INT. L. 111-78 (2008) (B). 

10. Yuval Sinai & Benjamin Shmueli, Changing the Current Policy towards Spousal 

Abuse: A proposal for a New Model Inspired By Jewish Law, 32 HASTINGS J. 

INT. & COMP. L. 155-236 (2009) (B). 

11. Yuval Sinai, The Religious Perspective of the Judge's Role in Talmudic Law, 25 

J. L. & RELIGION 357-377 (2009-2010) (A). 

12. Yuval Sinai, The Status of Witnesses in Maimonidean Jurisprudence, 19 JEWISH 

L. ANNUAL 207 (2010) (Hebrew) (B). 

13. Yuval Sinai, Methodological Confrontation with contradictions between 

Mishneh Torah and the Commentary to the Mishnah, HEBREW UNION COLLEGE 

ANNUAL, VOL. LXXX, P. 21-37 (2009) (Hebrew). 

14. Yuval Sinai, Coercion of Get as a Solution for the Problem of Agunah, 20 

JEWISH LAW ASSOCIATION STUDIES 248-263 (2010). 

15. Yuval Sinai, Maimonides' Contradictory Positions Regarding the Karaites – A 

Study in Maimonidean Jurisprudence, 11 THE REVIEW OF RABBINIC JUDAISM 

277-91 (2008). 

16. Yuval Sinai, Arbitration as an ideal judicial procedure, 18 JEWISH LAW 

ASSOCIATION STUDIES 279-95 (2008).  

17. Yuval Sinai, Judicial Authority of Fraudulent-Claim Cases (DIN MERUME), 17 

JEWISH L. ANNUAL 209-66 (2007) (B). 

18. Yuval Sinai, Practice and Procedure, ENCYCLOPAEDIA JUDAICA (2nd Edition 

2007), Vol. 16, pp. 434-46. 

19. Yuval Sinai, Witness, ENCYCLOPAEDIA JUDAICA (2nd Edition 2007), Vol. 21, pp. 

115-25. 

20.  " אלברשטיין,  ומיכל  סיני  סעיף  יובל  לפי  בפשרה  הדעת  שיקול  בין  79הסדרת  ישוב  א: 

 . (A)נג )תשפ"ב(   משפטיםומשפט", סכסוכים  

האזרחי   .21 במשפט  השכנוע  נטל  וכללי  והדחה  הודאה  של  "הדוקטרינה  סיני,  ניתוח    –יובל 

 (A)  242-165כד )תשס"ח(, עמ'  מחקרי משפט ישן", -ביקורתי והצעת מודל חדש

סיני .22 ליובל  ככלי  לרמב"ם  המשנה  "פירוש  תורה"  ביאור,  במשנה  המשפט ,  הלכות  שנתון 

 (A)   251-225)תשס"ה(, עמ'  כגהעברי 

כב  שנתון המשפט העברי להתהוותן של תפיסות משפטיות".   -, "חקירת עדי עגונה יובל סיני .23

 (A)  368-329תשס"ג(, עמ' -)תשס"א

ובמיאון    ובלי .24 בנישואין  מחקרי  'מדיניות חקיקתית' בתקנת חז"ל",    -סיני, "מעמד הקטנה 

 (A)   283-241יט )תשס"ב(, עמ' משפט 

והרמב"ם",  סיני  יובל .25 הגאונים  של  במשנתם  בשטר  עדות  של  "תוקפה  ישראל  ,  כב  דיני 

 (A)   111-149)תשס"ג(, עמ' 
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ו'בדיקות'    .26 'חקירות'  "'דרישות'  סיני,  הרמב"ם",    –יובל  הלכות  בגיבוש  כא   סידראפרק 

 . 50-35)תשס"ו(, עמ'  

"'הגיעו מים עד נפש'   .27 זוג  -ם התעללות בבתדרכי התמודדות ע  –יובל סיני ובנימין שמואלי, 

המשפחה   ובדיני  הנזיקין  בדיני  הפלילי,  חדש  –בדין  מודל  משפט    ישן", -הצעת  ו  מאזני 

 (B) 352-273)תשס"ז(, עמ' 

תמונת מצב   –  2006-1994יובל סיני, "המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל בשנים   .28

 . (B)176-122)תש"ע(, עמ' ז  מאזני משפטעכשווית ומבט לעתיד", 

 ים ומאמרים בספרים שפיטים: פרק

 .ספר מנחם אלוןיובל סיני, "קוים לתורת השפיטה של הרא"ש",  .29

הלאומית .30 האידיאולוגיה  בראי  "הבוררות  סיני,  רעיוניים  הלכהדתית",  -יובל  הקשרים   :

)בעריכת אבינועם רוזנק(, הוצאת מאגנס, ירושלים תשע"ב,    ואידיאולוגיים גלויים וסמויים

 .133-152עמ' 

הרמב"ם",  יובל   .31 בדברי  מדומות  פנימיות  "סתירות  מקוריות   –הרמב"ם  סיני,  שמרנות, 

רביצקי(מהפכנות"   אביעזר  ישראל, ,  )בעריכת  לתולדות  שזר  זמן  מרכז  ירושלים    הוצאת 

 . 197-155תשס"ט, עמ' 

סיני .32 הדיינים'  יובל  כעורכי  עצמך  תעש  "'אל  כלל  למקומו  –,  הדיוני"  של  עיונים   ,בהליך 

וב עברי  הוצאת    ודיון  דיין  -הלכה  במשפט  רדזינר(,  וע'  חבה  י'  בר )בעריכת  -אוניברסיטת 

    .128-93, רמת גן תשס"ז, עמ'  אילן

סיני .33 הדיינים'  יובל  "'עורכי/ארכי  הנוסחאות"  -,  שינויי  של  הקונגרס ,  להתהוותם  דברי 

השלושה  היהדות-העולמי  למדעי  העולמי    עשר  האיגוד  של  האינטרנט  באתר  )התפרסם 

 . (studies.org-www.jewish  -הדות למדעי הי

 

 שאינם שפיטים וספרים בכתבי עת מאמרים 

 , התפרסם בספר לכבוד הרב נחום אליעזר רבינוביץ. יובל סיני, "פירוש המשנה לרמב"ם" .34

סיני .35 המשנה",  יובל  ובפירוש  תורה  במשנה  לשון  "רמזי  ומ,  מאמרים  בתורה  קובץ  חקרים 

תשס"א([, עמ' -קכז )תש"ס-קכוסיני  ]=ובמדעי היהדות לזכרו של הרב מ"ח הלוי קצנלבוגן  

   שב.-רפו

 קיא. -קכח )תשס"א(, עמ' קסיני , "רמזי לשונו של הרמב"ם ]חלק ב'[", יובל סיני .36

בענין כשרותם של רשעים לעדות",   .37 -310יב )תשנ"ח(, עמ'    מגליובל סיני, "שיטת הרמב"ם 

289  . 

מעליות  יובל סיני, "כוחו של דיין בדין מרומה וב'קים לי בגווה' במשנת הגאונים והרמב"ם",   .38

עמ'  קובץ לציון שמונה מאות שנה לפטירת הרמב"ם   –כה   -292, מעלה אדומים תשס"ה, 

269 . 

 . 40-23  , עמ'ד("יד )תשנ מעליות יובל סיני, "הגדרת מוחזקותם של 'שנים אוחזין בטלית'",  .39

   . 90-67טו )תשנ"ה(, עמ'   מעליות"שיטת הרמב"ם בדין בת הממאנת", יובל סיני,  .40

  

 

 

http://www.jewish-studies.org/
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 :סמינרים וימי עיון מדעיים  ,השתתפות בכנסים

 בחו"ל: הרצאות א( 

)מתוכנן(    2021  .1 הספר    –מאי  של  השקה  כנס  הרווארד.  באוניברסיטת  למשפטים  הספר  בית 

Maimonides and Contemporary Tort Theory 

בכנס  ה  –  2019.  2 אוקספורד  באוניברסיטת  .  British Association for Jewish Studiesרצאה 

 The Maimonidean Interpretation of Aristotle’s “Corrective Justice” and “Distributiveנושא ההרצאה:  

Justice . 

בנושא    –  2019.  3 קימברידג'  באוניברסיטת  בכנס   Maimonides's Concept of theהרצאה 

Pedagogic-erfection of the Body: Structuring a SocialP Identity through Law  

בנושא    –  2018.  4 מוסקבה  באוניברסיטת  בכנס   The Modern Research of Jewish Tortהרצאה 

Theory . 

 Maimonides andהרצאה באוניברסיטת טורונטו במסגרת כנס פרידברג בנושא   –מרץ  – 2017 .5

Contemporary Tort Theory. 

בולוניה של    –  2016.  6 נושא  European Law & Economics Associationכנס באוניברסיטת   .

 Victim Pays Damages to Tortfeasorההרצאה:  

של    –  2015.  7 מיניסוטה  באוניברסיטת  נושא ההרצאה:  Law & Societyכנס   .Compromise 

Consent Verdicts  

למשפטים,  הרצ   –נובמבר    –  2014.  8 בפקולטה  במסגרת  Yaleאה   ,Dispute Resolution 

Workshop  :בנושאCompromise Consent Verdicts 

באוניברסיטת    –אוקטובר    –  2014  .9 מוזמנת  אורח  ההרצאה:  UCLAהרצאת  נושא   ,Jewish 

Law in Israel. 

לונדון    –אוקטובר    –  2014.  10 באוניברסיטת  מוזמנת  אורח   University College)הרצאת 

London)  :נושא ההרצאה .Maimonides and Contemporary Tort Theory . 

ההרצאה:    –  2014.  11 נושא  היהדות(.  למדעי  )המחלקה  פרינסטון  באוניברסיטת  אורח  הרצאת 

Maimonides and Contemporary Tort Theory . 

באוניברסיטת    –מרץ    –  2014.  12 מוזמנת  אורח  ההרצאה:   Toronto  (U of T.)הרצאת  נושא 

Jewish Law in Israel: Law, Religion and State. 

 Jewish and. נושא ההרצאה: Brownהרצאת אורח מוזמנת באוניברסיטת  –פברואר  – 2014. 13

Democratic . 

המדינה    –דצמבר    –  2013.  14 למדעי  בפקולטה  מוזמנת  אורח  ההרצאה: Yaleהרצאת  נושא   .

Jewish Law in Israel: Law, Religion and State. 

של    –אוגוסט    –  2012.  15 בכנס  ב  JLAהרצאה  למשפטים  ההרצאה:  Yale-בביה"ס  נושא   .

Calabresi and Maimonides? 

בנושא:    McGillהרצאת אורח מוזמנת בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת    –ספטמבר    –  2011  .16

Jewish Law in a Multicultural Society. 
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באוניברס  –  יולי  –  2011.  17 לונדון,  הרצאה   Society of Biblical     של  בכנס  King's Collegeיטת 

Literature.    :נושא ההרצאהCollective punishment in Biblical law: “Visiting the iniquity of the fathers 

upon the children” or “The son shall not suffer for the iniquity of the father?”  

של     –אפריל    –  2011.  18 בכנס  דייגו  בסן  נושא  .  Western Jewish Studies Associationהרצאה 

 The Application of Jewish law in the Israeli Civil Courtsההרצאה: 

אוניברסיטת    –פברואר    -  2010.  19 למשפטים,  בפקולטה  עברי  במשפט  הכנס  במסגרת  הרצאה 

Fordham 

, הפקולטה למשפטים, ישיבה יוניברסיטי, ניו יורק.  Cardozo-הרצאת אורח ב  -ספטמבר    -2009.  20

 . The Religious Perspective of the Judge's Role in Talmudic Lawנושא ההרצאה: 

ניו    -ספטמבר    -2009.  21 יוניברסיטי,  ישיבה  רבל,  ע"ש  היהדות  למדעי  בפקולטה  אורח  הרצאת 

 . The Religious Perspective of the Judge's Role in Talmudic Lawיורק. נושא ההרצאה: 

בנושא     -מאי    -2009  .22 סדנא  למשפטים,    Human Dignity in Jewish Lawהנחיית  בפקולטה 

 .Harvardאוניברסיטת 

הנערך באוניברסיטת מנצ'סטר    JLAשל  Manchester JudaicaFest השתתפות בכנס    -יולי    –  2008.  23

נ  ההרצאה:  אנגליה.   Halakhic Traditions enabling the coercion of the get in Oriental Jewishושא 

communities – A possible Solution for the Problem of Agunnot? 

השתתפות בסדנא שנערכה בביה"ס למשפטים של אוניברסיטת הרווארד בנושא    -מאי  –  2008.  24

"Free Will, Responsibility and Coercion in the Talmud" 

 Legal Traditions of theהרצאת אורח בסמינר שנערך באוניברסיטת מקגיל, קנדה, בנושא    -2008.  25

World .נושא ההרצאה: אופיו של המשפט התלמודי. 

. נושא Talmudic Lawהרצאת אורח בסמינר שנערך באוניברסיטת מקגיל, קנדה, בנושא    -2008.  26

 The Religious Dimension of the Judge's Role in Talmudic Law.ההרצאה: 

מרכז    -פברואר    –  2008.  27 של  בסמינר  אורח  שנערך    Jewish Law and Legal Theoryהרצאת 

 . Judicial Treatment of Fraudulent Claimsבקרדוזו, ישיבה יוניברסיטי, ניו יורק. נושא ההרצאה:  

-)בית המדרש לרבנים בניו   JTSבפקולטה למדעי היהדות של   הרצאת אורח    -פברואר    -2008  .28

 .Judicial Treatment of Fraudulent Claimsיורק(. נושא ההרצאה: 

 

 בישראל: הרצאות ב( 

נושא    –ינואר    –  2018 .1 בטבריה.  הרמב"ם  מורשת  מרכז  של  השנתי  הכנס  במסגרת  הרצאה 

 הרמב"ם. ההרצאה: עקרונות חינוכיים וחברתיים בדיני הנזיקין של 

הרצאה במסגרת הכנס הארצי בתורה שבעל פה במכללת אורות ישראל. נושא    –מרץ    –  2017 .2

 ההרצאה: הפשרה במשפט העברי. 

הרצאה בכנס הבינלאומי של האיגוד למשפט העברי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת   – 2016 .3

 אביב. נושא ההרצאה: מחלוקת במציאות. -תל

בפקולטה למשפטים במרכז הבין תחומי בהרצליה. נושא    הרצאה בסמינר פקולטטיבי   –  2016 .4

 ההרצאה: הבניית שיקול דעת ביישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות. 

הרצאה בסמינר פקולטטיבי בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. הנושא: תורת    -2015 .5

 הנזיקין של הרמב"ם. 
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רסיטת בר אילן. הנושא: תורת  הרצאה בסמינר פקולטטיבי בפקולטה למשפטים באוניב  -  2014 .6

 הנזיקין של הרמב"ם. 

 הרצאה בכנס צובא למשפט עברי בנושא: שיטות דיון במשפט העברי.   -2013 .7

ברמת  –יוני    –  2011 .8 שופטים  להשתלמות  המכון  במסגרת  ההרצאה:  -הרצאה  נושא  אילן. 

 פסיקת פיצויים נזיקיים במקרים של סיבתיות עמומה. 

פאנל    –יוני    –  2011 .9 בפסיקה  הנחיית  העברי  הפלילי  המשפט  של  מקומו  בנושא  שופטים  של 

 בישראל במסגרת כנס צובא השני למשפט עברי. 

 The Authority ofבמסגרת כנס בינ"ל בנושא:  גוריון בנגב-באוניברסיטת בןהרצאה  -מאי  -2011 .10

Legal Texts: Jewish and Islamic Perspectivesבפס עברי  במשפט  שימוש  ההרצאה:  נושא  יקת  . 

 בתי המשפט בישראל. 

"הצעת חוק בוררות חובה: יעילות מול פגיעה בצדק" במרכז הנחיית כנס בנושא    -מרץ    –  2011 .11

 האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. 

בר  –מרץ    –  2011 .12 באוניברסיטת  מסחרי  למשפט  המרכז  של  עיון  יום  במסגרת  אילן  -הרצאה 

" עדיין האם  בנושא  על  קיים  לא -פיצוי  הסתברות  מלול?  רופי  נ'  כרמל  בי"ח  נוסף  מבט    דיון 

נושא ההרצאה: פסיקת פיצויים נזיקיים במקרים של  ".  מכס השיפוט, האקדמיה והפרקטיקה 

 סיבתיות עמומה במשפט העברי.

"השופט    –יוני    –  2010 .13 ספרי  צאת  לרגל  העיון  ערב  במסגרת  העברית  באוניברסיטה  הרצאה 

 וההליך השיפוטי במשפט העברי". 

אילן.  -הרצאה בסמינר פקולטטיבי של הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר  –ר  נובמב  –  2010 .14

 The Downside of Preclusion: Some Behavioral and Economic Effects of Cause ofנושא ההרצאה: 

Action Estoppel in Civil Actions. 

ברמת   -דצמבר  –  2009 .15 שופטים  להשתלמות  המכון  במסגרת  נושא  -הרצאה  ההרצאה:  אילן. 

 תמונת מצב עכשווית ומבט לעתיד. –המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל 

הרצאה בסמינר הפקולטטיבי בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.    –נובמבר    –  2009 .16

 .Reconsidering Res Judicata – A Comparative Perspectiveנושא ההרצאה: 

עש  -2009 .17 החמשה  העולמי  בקונגרס  ההרצאה: הרצאה  נושא  בירושלים,  היהדות  למדעי  ר 

 המימד הדתי בשפיטה במשפט התלמודי. 

הרצאה במסגרת הכנס בנושא "יישום המשפט העברי בבתי המשפט בישראל", בבית    –  2009 .18

 לשכת עורכי הדין בירושלים.

הרצאה במסגרת המכון להשתלמות שופטים בנושא "פיצויים בגין הלנת שכר במשפט   –  2008 .19

 העברי". 

מטעם    -  2007 .20 שאננים  במשכנות  שהתקיים  באיברים  סחר  בנושא  עיון  יום  במסגרת  הרצאה 

היבטים    –המרכז הישראלי לאתיקה ובשיתוף מרכז ישמ"ע. נושא ההרצאה: "סחר באיברים  

 הלכתיים". 

הוזמנתי להרצות במסגרת המכון להשתלמות שופטים ביום עיון שמארגן כבוד שופט    -  2007 .21

 שפיטה במשפט העברי".  –יקים רובינשטיין בנושא  "דיין ודיון ביהמ"ש העליון אל
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עברי"  -  2006 .22 למשפט  הבינלאומית  "האגודה  של  הבינלאומי  בכנס  שנערך    (JLA)  הרצאה 

 אילן. נושא ההרצאה: "הבוררות כהליך אידיאלי". -באוניברסיטת בר 

שנערך   -  2006  .23 ואידיאולוגיה,  הלכה  בנושא  הבינלאומי  הכנס  במסגרת  ון  הרצאה  ליר  -במכון 

 דתית". -בירושלים. בנושא: "הבוררות בראי האידיאולוגיה הציונית

"המשפט  :  על הנושא  עשר למדעי היהדות-ארבעההקונגרס העולמי הבמסגרת  הרצאה    -  2005 .24

   תמונת מצב עכשווית ומבט לעתיד". –העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל 

הבמסגרת  הרצאה    –  2005 .25 של  "תרומתה  בנושא  בישראל"  הכנס  החברתי  לשיח  רבנות 

שהתקיים במכללה האקדמית נתניה. תמצית הרצאתי פורסמה במוסף "הצופה" מיום ב אדר  

 (. 11/2/2005א תשס"ה )

בפני משתתפי הסמינר הפקולטטיבי של חברי הסגל של הפקולטה למשפטים,  הרצאה    –  2004 .26

ב של  התמודדות  "דרכי  בנושא:  עסקה  הרצאתי  העברית.  דין  האוניברסיטה  עם  הדין  ית 

 מרומה". 

מרכז זלמן  בכנס בינלאומי של האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת הרווארד ו הרצאה    -  2004 .27

נושא הכנס: הרמב"ם   ישראל.  לתולדות  "שיטת    –שזר  בנושא  שמרנות, מקוריות, מהפכנות 

 לדרכו המקורית של הרמב"ם".   –הסתירות 

האקדמבמסגרת  הרצאה    –  2004 .28 של  הראשון  בישראלהכנס  המשפטית  שהתקיים  יה   ,

 באוניברסיטת בר אילן. נושא ההרצאה: "הרא"ש כאקטיביסט שיפוטי". 

השלושה הרצאה    -  2002 .29 העולמי  הקונגרס  היהדות -במסגרת  למדעי  הנושא:    עשר  על 

 להתהוותם של שינויי הנוסחאות". -"'עורכי/ארכי הדיינים' 

ומשפטני  -  2002  .30 לשופטים  עברי  במשפט  סדנא  לאמיתו",  הנחיית  אמת  "דין  בנושא  ם 

 אין בזכרון יעקב( מטעם "מורשת המשפט בישראל". -שהתקיים בתשרי תשס"ב )במלון עדן

העברי""ד  כנסבהרצאה    -2001 .31 במשפט  ודיון  א  יין  למשפטים,  ברבפקולטה  אילן  -וניברסיטת 

 י". להשתלשלותו של כלל, ולמקומו בהליך הדיונ  -נושא: "'אל תעש עצמך כעורכי הדיינים' ב

 

 ארגון כנסים, סמינרים וימי עיון מדעיים: 

העולמי  )יו"ר(    נתיארג   2010ביוני    21-24-ב .1 האיגוד  של  משתתפים  רב  בינלאומי  כנס 

( מומחים    70-כתקיים במכללה האקדמית נתניה. בכנס השתתפו  ( שמJLAלמשפט עברי 

    פרופסורים ידועי שם מחו"ל. 25-מישראל ומהעולם, וביניהם כ

ארגנתי ערב עיון לרגל הוצאתו לאור של ספרי "יישום המשפט העברי בבתי    2009במאי   .2

שר   העיון:  בערב  המרצים  בין  בירושלים.  הדין  עורכי  לשכת  בבית  בישראל"  המשפט 

חנן    העליון  המשפטים יעקב נאמן, מנהל בתי המשפט השופט משה גל, שופטי בית המשפט

ב בית דין בבית הדין הרבני הגדול(  מלצר ואליקים רובינשטיין, הרב שלמה דיכובסקי )א

   ואחרים.

ארגנתי את כנס ההקמה של המרכז ליישומי משפט עברי )ישמ"ע( במכללה   2005בפברואר  .3

 בין אידיאל למציאות". –האקדמית נתניה. נושא הכנס: "הגיור בישראל 

האקדמית    2005בדצמבר   .4 במכללה  עברי  משפט  ליישומי  המרכז  של  הכנס  את  ארגנתי 

 מגמות חדשות וישנות". –נושא "התעללות בבת זוג נתניה ב



 9 

"סוגיות    2006בספטמבר   .5 בנושא  עברי  משפט  ליישומי  המרכז  של  השתלמות  ארגנתי 

הלכה ומעשה" לשופטי מחוז הדרום, בהזמנת נשיא בית המשפט המחוזי    –במשפט עברי  

 שבע, השופט יהושע פלפל. -בבאר

 

 ומלגות: , מענקיםפרסים

 מהאקדמיה הישראלית למדעים. ענק מחקר זכיתי במ 2016בשנת  .1

)  2014-2013בשנים   .2 במענק  ישראלים  Grantזכיתי  לפרופ'  המוענק  שוסטרמן  קרן  מטעם   )

 המכהנים כפרופ' אורחים באוניברסיטאות המובילות בארה"ב. אני שימשתי פרופ' אורח בייל. 

מ   2014בשנת   .3 למענק  ומדי  ASMEAזכיתי  דת  בנושא  עורך  בישראל  כתמיכה במחקר שאני  נה 

 בהשוואה למצרים. 

בפרס .4 זכיתי  תשס"א  מטעם ריקליס    בשנת  עברי  ובמשפט  היהדות  במדעי  לחוקרים    המוענק 

 אוניברסיטת בר אילן. 

בנושא    .5 הרמב"ם  במשנת  מחקר  על  קאפח"  מהר"י  "יד  מטעם  בפרס  זכיתי  תשס"ג  בשנת 

 "פירוש המשנה לרמב"ם ככלי להבנת הלכות במשנה תורה: מתודות ואתגרים". 

קיבלתי   .6 הדוקטורט  הנשיא    את  במהלך  גם  אילן(  -)ברמילגת  כמו  מצטיינים,  לדוקטורנטים 

מילגות שונות מהמכון הגבוה לתורה במסגרת התוכנית ללימודי חושן משפט לדוקטורנטים  

  מצטיינים. 

 חברות במוסדות מחקר וארגונים שונים:  

השנים   .1 הישראלי  2012-2009בין  הוועדה  יו"ר  האיגוד  תסגן  עברי    של  למשפט  העולמי 

(Jewish Law Association .) 

 . 2006-חבר בלשכת עורכי הדין החל מ .2

 ראשי מכללות אקדמיות לחינוך.  -חבר במזכירות רמ"א .3

 חבר ועדת מקצוע תלמוד  ותורה שבעל פה במשרד החינוך. .4

 


