ב' תשרי תש"פ 01 ,אוקטובר 2019
שלום וברכה,
עם פרוס השנה החדשה תש"ף ,אני מבקש לעדכן במה שהיה במכון לחקר המשפט העברי
במהלך השנה החולפת ,ובדברים המזומנים לנו בשנה הבאה עלינו לטובה.

ספריית המכון
ספריית המשפט העברי נבנתה לאורך שנים בעמל רב בידי פרופ' אליאב שוחטמן ,שתרומתו
לאוסף הספרים של המכון לא תסולא בפז .כחלק ממהלך כולל הנעשה באוניברסיטה
העברית של מיזוג הספריות המחלקתיות ברשות הספריות ,גם ספריית המכון למשפט עברי
מתמזגת עם ספריית הפקולטה למשפטים.
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היתרונות הגלומים במהלך עבור המשך פיתוחו של אוסף המשפט העברי :ניהול מקצועי מן
המעלה הראשונה; מיגון הספרים מפני גניבות; הפיכת האוסף ניתן להשאלה; רכש מסודר
והגדלת האוסף.
אוסף המשפט העברי ירוכז בספריית הפקולטה בשני מקומות :בקומת הביניים של
הספרייה ובקומה המרכזית (באולם שהיה אולם שמורים).
אנו נמצאים בעיצומו של תהליך המיזוג ,שצפוי להסתיים בחודשים הקרובים .תהליך
המיזוג נעשה הודות לעבודתה המאומצת של ד"ר אביטל שרון.
החדרים שאכסנו עד כה את אוסף המשפט העברי ישופצו וישמשו את המכון למשפט עברי
כחדרי חוקרים ,דוקטורנטים ,אולם ישיבות ואולם עיון ודיון במשפט עברי.

פרסומים
בשנה האחרונה יצאו לאור שני ספרים חדשים של חברי המכון:


ברכיהו ליפשיץ ,ההלכה :על דעת המקום או על דעת הקהל (מוסד ביאליק,
תשע"ט)



בנימין פורת ,צדק דלים :עקרונות דיני הרווחה מן התורה לספרות חז"ל (מכון
סאקר ,נבו ,המכון הישראלי לדמוקרטיה ,תשע"ט)

שנתון המשפט העברי
למערכת השנתון הצטרף חגי שלזינגר בתפקיד מזכיר המערכת.
כמו כן ,השנה החלנו בצירוף סטודנטים תלמידי תואר ראשון ,המסייעים בעבודת העריכה
של המאמרים שהתקבלו לפרסום.
בחודשים הקרובים עתיד לצאת לאור כרך ל של שנתון המשפט העברי.
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פעילויות ואירועים בשנת תשע"ט:


בתאריך ג' בטבת תשע"ט 11 ,בדצמבר  ,2018התקיים ערב השקה לספר הלכה
ומשפט :ספר הזיכרון למנחם אלון .בין הדוברים :נשיאת ביהמ"ש העליון,
השופטת אסתר חיות; פרופ' מנחם בן-ששון; פרופ' רות גביזון; פרופ' שחר ליפשיץ;
פרופ' ברכיהו ליפשיץ; השופט (בדימוס) יוסף אלון.



בתאריך ט"ו בסיוון תשע"ט 18 ,ביוני  2019התקיים השולחן העגול השנתי
המוקדש למשפט העברי בפסיקות אחרונות של בית המשפט העליון .בשולחן העגול
נידון פסק הדין בעניין מינוי עבריין לשעבר לתפקיד שר .בין הדוברים פרופ' יואב
דותן; פרופ' דיוויד פלאטו; עו"ד ירדנה קופ-יוסף; ד"ר שוקי שגב.



בחודש יולי 2019 ,התקיימה סדנה בינ"ל ,בשיתוף עם אוניברסיטת בריטיש
קולומביה (וונקובר) ,בנושא  .Charity in Classical Jewish Lawבסדנה
השתתפו חוקרים רבים ,מובילים בתחומם ,שהגיעו מארה"ב ,אנגליה ,קנדה
וישראל.



כנס צובה העשירי הוקדש לנושא המשפט העברי :מקהילה למדינה .הרצאות
רבות ומגוונות הוקדשו לאחד מן האתגרים העמוקים העומדים לפתחו של המשפט
העברי ,במעבר מחשיבה קהילתית-גלותית לחשיבה מדינתית-ריבונית.



בשנת תשע"ט הקמנו פורום של ר"מים וחוקרים ,במסגרתו נפגשים ר"מים
מישיבת הר-עציון וחוקרי משפט עברי לדיון משותף בסוגיות משפטיות מעולמה
של ההלכה .הקמת הפורום התאפשרה הודות לעבודה משותפת עם הרב משה
ליכטנשטיין ,ראש ישיבת הר-עציון ,והרב שמואל שמעוני ,ר"מ בישיבה ודוקטורנט
בפקולטה .בתשע"ט התקיימו שני מפגשים ,האחד בנושא תום-לב בפרשנות החוזה
והשני בנושא פסולי עדים .מפגשים נוספים צפויים להתקיים בשנת תש"ף.



במהלך שנת תשע"ט עסקה קבוצת הלימוד של חוקרי משפט עברי בלימוד כתבי
פילון האלכנסדרוני .המחצית הראשונה של שנת תש"ף תוקדש להמשך הלימוד
בכתבי פילון.



בסמסטר השני של שנת תשע"ט אירחה הסדנה למשפט עברי מגוון רחב של
אורחים שהציגו את מאמריהם ,ביניהם ד"ר אביטל דוידוביץ-אשד; ד"ר רם
ריבלין; פרופ' סוזן סטון; פרופ' מייקל ברויד; פרופ' עוזי סגל.
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תחרות משפט מבוים
בשנת תש"ף תצטרף הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית לתחרות בינ"ל של
משפט מבוים בתחום המשפט העברי .בתחרות ישתתפו נציגים מאוניברסיטאות ווינה,
מוסקבה ,קרדוזו ,ת"א והאוניברסיטה העברית .ד"ר עדיאל זמרן ינחה את קבוצת
התלמידים מן האוניברסיטה העברית.
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אנצל הזדמנות זו לאחל לכל החברות והחברים שנה טובה ,שנה פורייה ושלווה ,שנת
בריאות ,שנה של מחקר ושל גילוי עולמות חדשים ,שנה שיתמלאו כל משאלות ליבנו לטובה.

בברכה,
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