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קורות חיים
הרב פרופ' יצחק כהן ,עו"ד
דוא"ל:
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א .השכלה אקדמית:
שנים
2005 -2002
1999-1998
1997-1995
1995-1992
2007 -2002

תחום
אוניברסיטה
משפטים
אונ' בר אילן
משפטים
אונ' בר אילן
משפטים וחינוך
אונ' בר אילן
הוראה בתלמוד ובתושבע"פ
מכללת "מורשת יעקב"
הרבנות הראשית לישראל לימודי רבנות

תואר
(מלגת נשיא)
Ph.D
( LL.Mבהצטיינות)
(בהצטיינות)
LL.B
מורה מוסמך בכיר
הסמכה לרבנות (חלק
מהבחינות בהצטיינות)

ב .דרגות אקדמיות והוראה:
שנים
-2016
2010 -2016
2005 -2010
11/2017
10/2014
10/2103
2012-2013
,2009 ,2010
2011
2015 -2009

דרגה
תחום
אוניברסיטה
פרופסור חבר
משפטים
הקריה האקדמית אונו
מרצה בכיר
משפטים
הקריה האקדמית אונו
מרצה
משפטים
הקריה האקדמית אונו
Visiting Professor
Family Law
Masaryk University,
Czech Republic.
Visiting Researcher Family Law
A.I. Concordia
University, Montreal
Visiting Professor
Jewish Family
McGill University,
Law
Montreal
Visiting Scholar
Law School
Columbia Law School,
NY, USA
Visiting Scholar
Law School
Swiss Institute for
Comparative Law,
University of Lausanne,
Lausanne, Switzerland
מרצה אורח
משפטים
האוניברסיטה העברית

ג .תפקידים באקדמיה:
– 2014

מנהל אקדמי ,הפקולטה למשפטים ,קמפוס (אונו) ירושלים.

-2010

מנהל אקדמי – קליניקה לחקיקה יהודית -חברתית

-2017

מורה מן החוץ – המרכז האקדמי לב.

:2012 -2010

מנהל אקדמי – קליניקה לדיני משפחה.

:2010-2008

מנהל אקדמי – תכנית מטעם האו"ם ( )UNDPלהכשרת מנהיגות צעירה.
יו"ר וועדת המשמעת האקדמית ,הקריה האקדמית ,קרית אונו
מנהל אקדמי  -מסלול לימודי משפטים למנהיגים רוחניים מכל הדתות בישראל

-2006
:2010 -2006
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: 2005 -2002

ראש התכנית האקדמית ליחסי דתיים חילוניים ואחריות חברתית באונ' בר
אילן ,על מכללותיה ושלוחותיה.

ד .תפקידים ופעילויות מקצועיות אחרות:
11/2018

העברת השתלמות בדיני משפחה בת כחמישים שעות לדייני בית הדין הרבני ועוזריהם
המשפטיים.
בורר ומגשר בפדרציה לבוררות.

11/2015

חוו"ד למפלגת הבית היהודי בענין חוק הצעת חוק הורים וילדיהם ,התשע"ה–2015

6/2015

חוו"ד והופעה בפני וועדת הרפורמה במשרד המשפטים לענין תקנות הדיון האזרחי.

2015 -2014

יו"ר הוועדה הציבורית לענייני הסכמי קדם נישואין (מינוי משותף של סגן שר הדתות
ומשרד המשפטים ,ובשיתוף המשרד לקידום מעמד האישה)
חוות דעת והופעה בפני וועדת משרד המשפטים לענין מרוץ הסמכויות.

2008

נציג השר יצחק הרצוג למו"מ בין בתי הדין לארגוני הנשים בהקשר הצעת חוק שיפוט
בית הדין הרבני (בוררות והסכמה ,תשס"ח.)2008 -
משמש כשופט (לקטור) בכתבי העת" :משפטים"" ,מחקרי משפט"" ,הקריה במשפט",
"עלי משפט" ו"הפרקליט" (כשמונה עשרה חוות דעת בתחום הסד"א ודיני המשפחה).
העברת השתלמויות לשופטים ולעורכי דין פעילים בתחום סדר הדין האזרחי ובתחום
דיני המשפחה במכון השתלמות בת"א ,במחוז ירושלים ,במחוז דרום ,במסגרת תכנית
שכר מצווה ,ועוד (יפורט להלן).
הרצאות בכנסי הלשכה השנתיים באילת מטעם הלשכה ומטעם הועד המרכזי מחוז
תל אביב.
חבר בוועדה מלווה לתלמידת דוקטורט באונ' העברית ,מנחה שתי תלמידות מחקר
לתואר שני בקריה האקדמית אונו.
שיעורי תורה והלכה בקהילת תפארת מרדכי ,גבעת מרדכי ,ירושלים.

-1/2016

2010

:2016-2008
:2016 -2006
:2010 -2006
- 2014
- 2000

ה .השתתפות פעילה בכנסים:
ארגון כנסים
1. IASJF - International Symposium- "Child and Family in Challenging Situations:
Legal Issues", Ono Academic College, Israel. (6/2015).
הרצאות בכנסים בארץ ובעולם
)2. Children's Rights and Interests, ISFL Regional Conference, (12, 2019
Paper: The Right of a Minor to Independent Status - Three Models
3. Days of Law, The Annual Conference, Faculty of Law, Masaryk University,
Czech Republic (11/2017).
Paper: Transgender in Israel
4. The 17th world Congress of Jewish Studies, Hebrew University of Jerusalem, Mt.
)Scopus (8/2017
Paper: The Proposed Domestic Partnership Law
5. IASJF - International Symposium- “Judicial Protection of the Family: Too Little
or Too Much?”, University of Bialystok, Faculty of Law, Poland (7/2017).
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Paper: Extramarital Relationships and the Theoretical Rationales for the Joint
Property Rules - a New Model
6. The Implications of Obergefell v. Hodges for Families, Faith and the Future,
Brigham Young University, Provo, Utah, USA (10/2015).
Paper: The development of the issue of same-sex couples under Israeli law
2/2020 , ירושלים, לשכת עורכי הדין, הכנס השנתי של המשפט העברי.7
 הגיל השלישי והרביעי במשפט העברי:נושא
2/2020  עין גדי, הכנס השנתי של דייני בית הדין הרבני.8
 סמכות במזונות ילדים ושיעורם:נושא
.)2017(  משפט ומרחב היבטים רב תחומיים: הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה.9
 חוק חיים משותפים – מודל רביעי להסדרת זוגיות בישראל:נושא
)2016 , כנס בנושא דיני המשפחה (נצרת.10
.) הון אנושי (הנחיית פאנל שופטים:נושא
)2016(  כנס בנושא עשרים שנה לבתי המשפט למשפחה.11
. עקרון תום הלב בבתי המשפט למשפחה:נושא
)7/2016(  הקריה האקדמית אונו,3  כנס שובר שיווין.12
 נישואי חד מיניים בישראל:נושא
)5/2016(  בר אילן, הכנס השנתי של האגודה למשפט פרטי.13
 חוק יחסי ממון – תהליכים ומגמות:נושא
.)3/2015(  אוניברסיטת תל אביב, הרפורמה בסדר הדין האזרחי.14
 תיקון טעות בפסק דין:נושא
15. ISFL REGIONAL CONFERENCE IN ISRAEL, Theme: International Family
Law with Emphasis on the Work of the Hague Conference on Private
International Law, (12/2013).
Paper: The Right of a Minor to Independent Status - Three Models
16. The Sixth International Symposium – IASJF, Cardozo Law School, NY. USA
(6/2013)
Paper: Issues Subject to Modification in Family Law: Is it time for reform?
17. International Society of Family Law's North American Regional Conference ISFL, Brooklyn Law School, NY, USA, (6/2013).
Paper: Disputes Following Divorce – Uniformity with Civil Law
.)2/2014(  ישראל, כינר, הכינוס השנתי של דייני בית הדין הרבני בישראל.18
. בין בית הדין הרבני לבג"צ ולבית המשפט לענייני משפחה:נושא
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) כנס לכבוד לכבודה של השופטת (בדימוס," "שופטת בחברה רווית מתחים – בין חירות לאחריות.19
 הרצליה וכתב העת משפט ועסקים, המרכז הבינתחומי, בית הספר רדזינר למשפטים,איילה פרוקצ'יה
,)5/2012(
. עילה רכושית כעילה סופית:נושא
.)2011(  הכנס השנתי השני של האגודה למשפט פרטי.20
 נקודת מבט מוסדית (יחד עם אמל- חשיפת זהותם של משתמשים אנונימיים באינטרנט:נושא
)ג'אברין
21. The Rabbinic Decisors and the Halachic Material in the "Or Sameach," The
Jewish Law Association's 16th International Conference, Netanya, Israel (6/2010).
Paper: The Rabbbinic Decisors and the Halakhic Material in the Or Sameah
.)2009(  על הסדר ועל הדין בבית המשפט לענייני משפחה: בנושא- הכנס השנתי של מרכז רקמן.22
. בין סדר הדין האזרחי לסדר הדין בבית המשפט למשפחה:הרצאה
23. Global, Regional, and Local: Law, Politics, and Society in Comparative
Perspectives International Conference, The Hebrew University of Jerusalem
(2009).
Paper: Marital Property Distribution as Final Order? Renewed Aspect in Israeli
Family Law.
 הקריה האקדמית, השפעת חוקי היסוד על המשפט הלא חוקתי: שנה לחוקי היסוד15 : כנס בנושא.24
.2009 , ישראל, קרית אונו,אונו
.יו"ר מושב העוסק בדיני המשפחה
, ירושלים, מכון ון ליר והאוניברסיטה העברית, הכנס הבינלאומי בתחום הפילוסופיה של ההלכה.25
.2008
Paper: "Juridical Ideology -Its Influence on the Or Sameah's Halakhic Decision
Making Process"

: הרצאות קולוקוויום והרצאות אורח.ו
:דוגמאות נבחרות
1. London University, UK - London Seminar (9/2016)
Paper: Comparative Family Law
2. University of Lausanne (UNIL), Swiss Institute of Comparative Law (SICL),
Switzerland, Visiting Scholar. (6/2016)
Topic: Same-sex Couples under Israeli Law
3. The Azrieli Institute – Concordia University, Montreal, Canada (10/2014)
Paper: Family Law in Israel
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)4. McGill University, Montreal, Canada, Visiting Professor (10/2103
)Paper: Jewish Law - Responsa Literature (few lectures
5. Columbia Law School, New York, NY, Visiting Scholars – International
)Programs – workshop (6/2013
Paper: Extramarital relationships and the theoretical rationales for the joint
property rules - a new model
)6. Columbia Law School, New York, NY, Visiting Scholars (5/2103
Paper: Family Law in Israel (class of JD students).
7. University of Lausanne (UNIL), Swiss Institute of Comparative Law (SICL),
)Switzerland, Visiting Scholar. (10/2011
Topic: Family Law in Israel
 .8ליל לימוד – הושענא רבה  -לשכת עורכי הדין מחוז ירושלים ()10/19
נושא :העגונה מצפת – גט זיכוי נדיר
 .9כנס לשכת עורכי הדין והסיוע המשפטי (נצרת עילית)4/19 ,
נושא :חלוקת רכוש בבית הדין הרבני
 .10השתלמות – דייני בית הדין הרבני החדשים ()11/18
נושא :מזונות ילדים ומשמורת
 .11השתלמות תעודה לשכת עורכי הדין – מחוז ירושלים ()10/18
נושא :ההכבדה על פתיחת ההליך בשנית.
 .12ליל לימוד – הושענא רבה  -לשכת עורכי הדין מחוז תל אביב ()9/18
נושא :בג"ץ ובית הדין הרבני – מי בראש? העגונה מצפת.
 .13פורום המשפט העברי בלשכת עורכי הדין ()6/2018
נושא :ביטול נישואין באמצעות פסילת אחד העדים – דרך עוקפת לגט.
 .14השתלמות תעודה "עושים סדר בדיני המשפחה" לשכת עורכי הדין ()1/2016
נושא :חידושים במאבק הסמכויות
 .15כנס השתלמות לעשרים ושניים דיינים שמונו לאחרונה ,ירושלים ()12/2015
נושא :מזונות ילדים ומשמורת בדין הישראלי
 .16פורום המרצים לדיני המשפחה ,המרכז למשפט ועסקים ()6/2014
נושא :סמכות נמשכת בדיני המשפחה לאחר אישור הסכם בין בני זוג :על כיבוד הדדי ,על מבחן
הסיכול ועל דן ופסק -מודל חדש
 .17השתלמות תעודה בדיני המשפחה ,מכון ההשתלמות לשכת עורכי הדין ()12/2013
נושא :בין בית המשפט לענייני משפחה לבין הדין הרבני ובג"צ,
 .18פורום בוגרים ,הקריה האקדמית ,אונו.)3/2011( ,
נושא :עדכוני פסיקה וביקורת – סדר הדין האזרחי
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 .19הכנס השנתי המרכזי של לשכת עורכי הדין באילת ).(6/2011
נושא :חידושים בסדר הדין האזרחי
 .20הכנס השנתי המרכזי של לשכת עורכי הדין – מחוז תל אביב ,אילת ). (6/2011
נושא :חידושים בענייני סמכויות בסדר הדין האזרחי
 .21השתלמות בדיון האזרחי ,לשכת עורכי הדין)12/2011) ,
נושא :עדכוני חקיקה ופסיקה – סדר הדין האזרחי
 .22השתלמות לשכת עורכי הדין -מחוז דרום)12/2010( ,
נושא :שימוש במקרקעין – יישומו המוטעה של מבחן הסעד
 .23השתלמות שופטי מחוזי ושלום ,בית המשפט המחוזי ,תל אביב ()2010
נושא :הלכת פיצול הסעדים בין בתי המשפט השונים והשלכותיה.
 .24הכנס השנתי של הקאדים הדרוזים (הדיינים בבית הדין הדרוזי) ,טבריה )(2009
נושא :חלוקת הרכוש בדיני המשפחה במשפט הישראלי
 .25סמינר מחלקתי ,הקריה האקדמית אונו.)2009(,
נושא :עילה רכושית כעילה נמשכת (מגיב ,ד"ר בנימין שמואלי).
 .26השתלמות תעודה בנושא ,דיון אזרחי ,המכון להשתלמות עורכי דין.)3/2008( ,
נושא :סדר דין אזרחי – עדכוני חקיקה ופסיקה.
 .27סמינר מחלקתי ,הקריה האקדמית אונו.)2008( ,
נושא :שימוש במקרקעין – יישומו המוטעה של מבחן הסעד

רשימת פרסומים:
א .ספרים
 .1אור שמח הלכה ומשפט – משנתו של הרב מאיר שמחה הכהן על משנה תורה לרמב"ם ,הוצאת
הספרים של אוניברסיטת בן גוריון ( 457 ,)2012עמ'.
.2

DVINSK: SELECTED

OF

RABBI MEIR SIMCHA

OR SAMEAH, TOURO COLLEGE PRESS

AND

OF

THE UNIQUE JUDICIAL VISION

MESHEKH HOKHMAH

IN

DISCOURSES

 220 (2016).עמ'
 .3דיני המשפחה בישראל – בין פרוצדורה למהות ,הוצאת בורסי ( 750 )2019עמ'
.4

Family Law in Israel – Comparative Insight, TOURO COLLEGE PRESS
(forthcoming).

 .5דיני המשפחה בישראל – יחסי ממון בין בני הזוג ()2020

ב .מאמרים בכתבי עת מדעיים עם שיפוט
 .1למגמותיו של חיבור ה'אור שמח' ומשמעויותיהן ההלכתיות – משפטיות ,שנתון המשפט העברי כה
.)2008( 138 – 97
6

'" .2שימוש במקרקעין' -יישומו המוטעה של מבחן הסעד והשלכותיו ,מחקרי משפט כד(– 533 )2
.)2008( 564
 .3הלכת פיצול הסעדים והלכת העיקר והטפל -בין המצוי על תקלותיו לרצוי על תקוותיו ,הפרקליט
נ(.)2008( 260 -229 )1
 .4עד מתי תטרידנו סמכותה העניינית של עוולת המטרד ,עלי משפט ח .)2010( 394 – 365
 .5תיקון טעות בפסק דין -אליה וקוצים בה ,הצעה לסילוקם ,מחקרי משפט כו(.)2010( 834 - 789 )3
 .6התלמוד הירושלמי ביצירתו ההלכתית -משפטית של הרב מאיר שמחה הכהן (בעל ה"אור שמח"),
קרית המשפט ט .)2011( 347 -301
7. Midrashic Exegesis and Biblical Interpretation in the Meshekh Hokhmah –The
Man and the Work – Their Legal Stature and Normative Influence, JEWISH LAW
ANNUAL (BOST. UNIVERSITY) XX 1- 39 (2012).
 .8עילת חלוקת הרכוש המשפחתי כעילה נמשכת? עיון מחודש בדיני המשפחה בישראל ,משפחה
ומשפט ו-ז (התשע"ג -התשע"ד).
 .9מעמדו העצמאי של הקטין בדיני המשפחה -תהליכים ,מגמות ודרכים לאיזון מחודש ,משפטים מא()1
.)2011( 313 – 255
 .10הנחות יסוד מהותניות – משפטיות והשפעתן על הכרעת ההלכה במשנתו של האור שמח ,בתוך :א'
רוזנק וד' שרייבר (עורכים) ההלכה :הקשרים רעיוניים ואידיאולוגיים גלויים וסמויים96- 78 ,
(.)2012
 .11בין סדר הדין בבתי המשפט הכלליים לסדר הדין בבתי משפט למשפחה – סוגיית גילוי המסמכים ,דין
ודברים ו .)2012( 455- 405
 .12חשיפת זהותם של משתמשים אנונימיים באינטרנט -נקודת מבט מוסדית ,מחקרי משפט כח 68 –7
(( )2012עם אמל ג'אברין).
 .13עיקרון תום הלב בסדרי הדין בדיני המשפחה ,משפטים מג .)2012( 350 – 293
14. The Rabbinic Decisors and the Halachic Material in the "Or Sameach", JEWISH
LAW ASSOCIATION STUDIES XXIV 48-74 (2013).
 .15יחסים מחוץ לנישואים כשיקול בחלוקת הרכוש המשפחתי – עיון מחודש במשפט הישראלי ,משפט
ועסקים טז ( )2013( 518 -465עם אמל ג'אברין).
OF

16. Rabbi Meir Simcha of Dvinsk and His Attitude toward Gentiles, 17 REVIEW
RABBINIC JUDAISM 218–251 (2014).

17. The Issue of Document Disclosure in General Courts and in Family Courts - A
New Model, 37 (1) HOUSTON JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 2- 34 (2014).
18. Issues Subject to Modification in Family Law: A New Model, 62 DRAKE LAW
REVIEW 313 - 360 (2014).
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19. Extramarital relationships and the theoretical rationales for the joint property
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