ריאיו אישי
ע

פרופ' שמואל שילה
שאלות כלליות על תחו המשפט והאקדמיה המשפטית
עד כמה לדעת חשוב שיכוננו חוקה במדינת ישראל? ולמה?

אני מאלה שחוששי מחוקה כי אני חושב שג היו השימוש שנעשה בחוקי היסוד,
שה אינ חוקה ,הוא רחב מדי .אני חושש שא תהיה חוקה המצב יחמיר ,והיא תהיה
נתונה עוד יותר לשיקול הדעת הרחב מדי שיש בידי בית המשפט .להבנתי ,שופטי בית
המשפט העליו מתערבי במקומות שה אינ צריכי להתערב בה  .לכ א על פי שברוב
מדינות העול מקובל שיש חוקה ,אני לא חסיד נלהב שלה.
ביקורת שיפוטית – הא הכול שפיט?

תאורטית אפשר לומר שכמעט הכול שפיט ,אבל ברור שיש צור בריסו ויש דברי
רבי מאוד ששופט לא צרי לעסוק בה ושה מחו לתפקידו .למעשה לא הכול שפיט.
למשל ענייני של יחסי חו שייכי לרשות המבצעת ובדר כלל אינ שפיטי .
ג במשפט האזרחי אפשר לקבוע שיש ענייני שה אינ שפיטי  ,כמו למשל כאשר
בחור מזמי בחורה לסרט ,א הוא אינו מגיע ,תאורטית הבחורה רשאית להגיש תביעה לבית
המשפט ,אבל מקובל לומר שעניי זה אינו שפיט.
פרשנות תכליתית מול פרשנות מצמצמת – מה עמדת בנושא?

אני לא כל כ אוהב את המילה "מצמצמת" ,אבל צרי להיות שילוב כלשהו שלפיו אי
אפשר להרחיב יתר על המידה את הפרשנות התכליתית וג לא את הפרשנות הטכנית .צרי
איזה שילוב שהוא של שיקול דעת בריא והגיוני בעניי.
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הא קיי פסק די שהרגיז אות? שמפריע ל באופ מיוחד? שהיית רוצה לשנות? ועוד,
מה לדעת פסק הדי החשוב ביותר בתחומ?

כ ,יש כמה פסקי די מרגיזי  .אזכיר שניי .
הראשו הוא פסק די „ .1ıÈÈאני חושב שפסק הדי שהוכרע ברוב דעות ,שעל פיו
שמחה דיני יצא זכאי – אינו ראוי .כידוע דיני ,שהיה יו"ר הסוכנות היהודית ,הועמד לדי
משו שהשתמש בכרטיס אשראי שנית לו על ידי הסוכנות היהודית לצרכיו הפרטיי בעת
ביצוע תפקידו .בית המשפט קבע שהוא זכאי .אול כל מי שקורא את פסק הדי תמה אי
אפשר לזכות אד אינטליגנטי ,שמבי מה הוא עושה ,בתירו שלא היה מודע למעשהו .אני
סבור שזה פסק די שערורייתי ,וא הנידו לא היה שמחה דיני ,שהוא מהאליטה של
המדינה ,הוא כיה ג כשגריר ישראל בארצות הברית ,אלא אד אחר ,הלא לא היה יוצא
זכאי.
אחד מפסקי הדי החשובי ביותר בתחו שבו אני מתמחה – דיני ירושה – הוא פסק
הדי הידוע ˜ .2Ô‰Î ' ‚Èמדובר באישה אומללה שהתאבדה בקפצה מקומה עליונה בבית
מלו בתלאביב כשבתה האהובה בזרועותיה .בפתקי שהשאירה שנכתבו בכתב ידה היא
הסבירה כי התאבדותה ע ילדתה נעשית כתגובה ליחסו הרע של בעלה כלפיה .לא היה כל
ספק שהפתקי נכתבו על ידיה ,אול היא לא רשמה עליה תארי וא לא את חתימתה.
בית המשפט העליו נדרש בדיו נוס לפסוק א פתקי אלה ראויי להיחשב צוואה בכתב
יד .מפסק הדי עולה תפיסת עולמ המשפטי של השופטי ועמדת כלפי פרשנות החוק
וחוש הצדק .כמה מהשופטי עשו ניסיונות מרחיקי לכת כדי למצוא דר שתתיר לה
להכיר בפתקי כצוואה ,ואילו אחרי חששו לפסוק בניגוד למה שנתפס כציווי של
המחוקק .ואכ ,רוב שופטי בית המשפט העליו הגיעו למסקנה שאי להכיר בפתקי
כצוואה .בעקבות זאת הבעל ,שלפי עדות אשתו גר להתאבדותה ע בתה ,הוכר כיורש
היחיד על פי די וירש את עיזבונה הגדול שאותו הביאה מבית הוריה .מאוחר יותר תוצאה
מקוממת זו הביאה לשינוי הסעי הרלוונטי בחוק הירושה כדי שיהיה אפשר להכיר בפתקי
מעי אלה כצוואה ,אול בכ לא היה כדי לשנות את פסק הדי באותו מקרה.
מה דעת על מספר עורכי הדי ההול וגדל כיו?

זו שאלה לא פשוטה .מצד אחד כנראה יש יותר מדי עורכי די וזה מוריד את רמת
המקצוע .מצד אחר אני חסיד של לימוד משפטי  .לדעתי ,השכלה וידע משפטי מועילי

1
2

ע"פ  ,ıÈÈ„ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 4336/96פ"ד נא).(1997) 97 (5
ד"נ  ,Ô‰Î ' ‚È˜ 40/80פ"ד לו).(1982) 701 (3
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בכל תחו עיסוק .קשה לומר לסטודנט שרצוי שילמד משפטי  ,אבל כנראה לא יוכל לשמש
לאחר לימודיו עור די .זו בעיה מעשית וקשה לומר מה פתרונה.
מה דעת על הארכת תקופת ההתמחות לשנתיי?

אני חושב שזה מוסי וזה באמת משהו טוב .צרי להקפיד שבאמת לומדי באותו זמ.
א זה ללא פיקוח – זה לא רציני.
מה דעת על חוק בוררות חובה? והא לדעת הדבר ייעל את מערכת המשפט בישראל?

אני קראתי על זה .אני לא בקיא בהרבה פרטי  .לכ אני מעדי שלא להביע עמדה
מכיוו שאינני בקיא בפרטי .
מה דעת על היחסי בי האקדמיה לבית המשפט?

ככלל ,היחסי ה טובי לעומת מדינות אחרות כמו ארצות הברית .באר בתי המשפט
פוני בפסקי הדי שלה לא מעט למאמרי ולספרי אקדמיי  ,ולדעתי זה חיובי מאוד.
ראוי לתת קרדיט לבתי המשפט באר ובמיוחד לבית המשפט העליו על שה מתייחסי
בצורה מעמיקה לדבריה של המלומדי .
מה דעת על העדפת של אנשי אקדמיה לפרס מאמרי בחו"ל על נושאי תאורטיי
כללי ולא לפרס באר על נושאי "ישראליי"?

לדעתי יש בכ פג וחבל מאוד שמגמה זו הולכת ומתגברת ,אבל אני ג מבי את
הסיבות לכ .כשמדובר בהעלאות ובמינויי באוניברסיטה ,מקובל ונכו לשלוח את פרי
עט של המועמדי ג למומחי בחו לאר לש הערכה שתיעשה ג מחו לביצה
הישראלית .צרי למצוא את האיזו הנכו בי כתיבה בעברית על נושאי ישראליי לבי
כתיבה תאורטית באנגלית.
מה דעת על העובדה שמרצי באר מקבלי יותר נקודות קרדיט על פרסומי בכתבי עת
אזוטריי בחו"ל מאשר בפרסו בכתבי עת מובילי באר?

אני לא כל כ בטוח א זה נכו .אני חושב שמי שמפרס דברי טובי באר בכתבי עת
מובילי מקבל קרדיט ,אבל מקובל שאד ג יפרס בחו"ל.
מה דעת על שיטת הקידו של האקדמיה באר?

ס הכול אני חושב שהשיטה סבירה ,תמיד יש אפשרות לשפר .לפי מה שידוע לי ,יש
הבדלי בי אוניברסיטה לאוניברסיטה באר בנוגע לשיטת הקידו  .זה תלוי ג באווירה
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וביושר של מי שמטפל בדברי האלה .אני מכיר את האוניברסיטה העברית בירושלי יותר
מקרוב ,וסבורני שבדר כלל השיטה פועלת בצורה נאותה ואנשי מטפלי בענייני האלה
בתו לב .בשני האחרונות היו שינויי חיוביי באוניברסיטה בכל הנוגע לדרכי הטיפול
של הוועדות המטפלות בקידו  .לפי מיטב ידיעתי יש מוסדות להשכלה גבוהה באר שבה
הפרוצדרות האקדמיות בעייתיות יותר.
מה דעת על שנשי פרופסוריות ה מעטות יחסית באר?

זו עובדה ידועה ומצערת .הלוואי שיהיו יותר .אני באמת מאמי בצור לכלול נשי
רבות יותר בסגל הבכיר באוניברסיטאות .ג אשתי היא פרופסור .נראה לי שחלק מהצעירות
היו הולכות בדר שנסללה על ידי קודמותיה ,ואני משער שהמצב עשוי להשתפר בעשור
הקרוב .ראוי להתחשב בחופשות לידה ובקשיי אובייקטיביי שעומדי בפני נשי
שמבקשות לקיי את תקופת הבתרדוקטור באר .אלה בעיות אובייקטיביות ,א אי
להתפשר על טיב העבודה המדעית של נשי .
מה ידוע ל על הקודיפיקציה? הא אתה בעד?

מצד אחד ישבתי שני רבות בוועדת הקודיפיקציה לדיני ירושה ,שזה תחו התמחותי,
ואכ מתקיימת עבודה יפה .מצד אחר אינני מבי את הריצה הזאת לקודיפיקציה חדשה .אני
סבור שאפשר להסתדר בלי קודיפיקציה גדולה כפי שהיא קיימת באירופה ,ואפשר להמשי
בחקיקה הקיימת ע עדכו של כל מה שצרי עדכו .אינני נגד קודיפיקציה ,אבל אני לא
חסיד גדול שלה .אחרי כל כ הרבה שעות לאור שני של השקעה אני מסופק א
הקודיפיקציה תעבור בכנסת .לא נראה לי שמישהו ש דוח את הנושא ,אולי חבל על כל
ההשקעה הזאת .במדינה שלנו יש תמיד דברי דחופי יותר ותמיד נוצרת ערמה של נושאי
אחרי לעסוק בה .
הא צרי בית משפט לחוקה?

לדעתי לא .אני חושב שא באמת אנחנו רוצי שהאנשי הטובי ביותר יהיו בבית
המשפט העליו ,אז ראוי שה יעסקו בחוקה .בנוס ,אני חושש שבבית משפט לחוקה
הדברי יתנהלו על פסי פוליטיי ומוטב שזה לא יקרה.
מה דעת על הוועדה למינוי שופטי? אי לדעת צרי להתבצע מינוי השופטי?

זאת שאלה קשה והיא שייכת לאיכות האנשי היושבי בוועדה ,ליושר ולתו לב .
א יש אנשי חיוביי ותמי לבב אז השיטה לא כל כ משנה .א יש אנשי שהופכי כל
דבר לאישי ופוליטי אז ג שיטה טובה לא תועיל .שני רבות הייתה נהוגה באר שיטה
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מסוימת שפעלה יפה מאוד .אני חושב שהיו שופטי מצויני  ,עד שהמניעי הפוליטיי
הפכו להיות דומיננטיי יותר ,ואז התקבלו תוצאות כצפוי .הבעיה אינה דווקא בשיטה אלא
באנשי .
הא נדרשת התמחות לשופטי?

נראה לי שיש תחומי שבה אולי נדרשת התמחות.לדוגמה :בני התמנה לא מזמ
לשופט בבית משפט לענייני משפחה .הוא עסק רבות בתחו זה כעור די ,וכשהוא נכנס
לשפיטה הוא נכנס לתחו שהוא מכיר היטב .ע זאת שופטי אחרי שקיבלו מינוי בתחו
זה ,שמעול לא עסקו בכ ,חויבו לפסוק מיד בענייני אלה מבלי שניתנה לה שהות
להתעמק בנושא .נראה לי שאי זה הוג ה כלפי הצדדי לדיו וה כלפי השופטי  .מנגד
ראוי ששופט יעסוק בכול .אני מתנגד לגישה הגורסת ששופט יעסוק רק במספר מצומצ של
ענייני  .זה יגביל אותו.
דעת על בעיית אמו הציבור בבתי המשפט?

זו בעיה קשה שקשורה למעורבות הפוליטית המרובה הרווחת במדינה ,א ג לגורמי
שוני שמקור בבית המשפט .הדבר מצער מאוד.

אקטואליה
מה דעת על השסע שבי דתיי לחילוניי? כיצד אתה צופה את עתיד היחסי בי שתי
הקבוצות הללו?

אינני חושב שיש מישהו שהוא שבע רצו מהשסע שבי דתיי לחילוניי  .אינני נביא,
אני לא יודע מה יהיה בעתיד ,אני רק יכול לקוות שאיכשהו החברה תשכיל להבי עד כמה
הדבר שלילי וראוי לנסות לשפר את המצב .נדמה לי שהתקשורת מלבה מאוד את השסע
הזה ,ג בדברי שוליי  .את דוגמה לכ .מדי שנה בשנה לפני יו כיפור בוחרי להראות
בטלוויזיה את מנהג הכפרות – לקיחת התרנגולות והקפת סביב הראשי לפני הובלת
לשחיטה .דר הצגת הדברי דוחה וכ מושמי החרדי ללעג .מבחינת יו כיפור זה מנהג
זניח ,ולמרב הבנתי רוב הציבור מקיי מנהג זה במת צדקה .אי ספק שיש דברי הרבה
יותר חשובי הנוגעי ליו כיפור שאינ מוצגי כלל .אינני רוצה לתלות הכול בתקשורת,
אבל כידוע היא חשובה מאוד והיא יכולה לתת את הדעת על האופ שבו היא מציגה את
הדברי .
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מה דעת על השסע שבי יהודי למיעוט הערבי?

חבל מאוד שזו המציאות ,אול המנהיגי הפוליטיי של הערבי מעונייני יותר מכול
בפ הלאומי ולאו דווקא בשיפור חיי המיעוט הערבי באר .נדמה שה אינ מנסי
להשפיע בדר נאמנה ויעילה על המדינה וזרועותיה לשפר את מצב הגרוע והנחות של
שולחיה  .מנהיגי אלה מעוררי את דחיית הציבור היהודי .אילו לא היו יוצאי כל הזמ
בהצהרות פוליטיות ובאמירות שה לצניני באוזני רוב האוכלוסייה היהודית במדינה ,אלא
היו פועלי לקידו זכויותיה של האוכלוסייה הערבית בכל מיני ענייני מהותיי  ,אני חושב
שהיו יכולי להועיל .בטוחני שהאוכלוסייה היהודית מסכימה שיש לשפר את המצב של
המיעוט הערבי ,והיה אפשר ללכת לקראת יותר מכפי שהמצב היו  .ואול  ,ג בלי קשר
לטענות אלה יש לשפר את המצב של המיעוט הערבי ולתקצב אות כמו התקצוב של
האוכלוסייה היהודית.
הא לדעת המשבר הכלכלי העולמי השורר כיו בעול תר להכנסת שיקולי כלכליי
בפסיקת של בתי המשפט באר יותר מאשר בעבר?

אני חושב שבדר כלל יש שיקולי כלכליי בפסיקה ,וזה דבר חיובי .א למשבר
העולמי הייתה איזושהי השפעה? אינני חושב שהיה בשנה האחרונה משהו חריג במיוחד או
השפעה יוצאת מגדר הרגיל.
הא לדעת הכנסת ה ,18המכהנת כיו ,תשפיע על הגדרתה של מדינת ישראל כיהודית
ודמוקרטית? וכיצד לדעת הגדרת כזאת עשויה להשפיע על החלטותיה של השופטי
בבתי המשפט בכלל ובבג" בפרט?

אני מסופק א בכנסת הזו תהיה השפעה מרחיקת לכת על הגדרת המדינה כיהודית
ודמוקרטית.

משפט עברי ודת ומדינה
מדוע לדעת בכל הפקולטות למשפטי באר מיוחסת חשיבות ללימוד המשפט העברי
כאשר המשפט הישראלי האזרחי הוא הקובע?

אני חולק על כ .יש חשיבות מועטה מאוד בפקולטאות למשפטי למשפט העברי.
אמנ חשיבותו בכ שזהו מקצוע חובה ,אבל חו ממבוא למשפט העברי אי חובה לקחת
קורס נוס בתחו זה לבד מבאוניברסיטת בראיל .אני חושב שכל יהודי באר צרי לדעת
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משהו על המשפט העברי ,ג בשביל השכלתו הכללית .א סטודנט למשפטי באר אינני
לומד אפילו את המיעוט שבמיעוט הנדרש ממנו ,אני בדעה שחסר משהו בהשכלתו.
חל בער עשור מאז פרסומ האחרו בנושא – "דינא דמלכותא דינא" – הא חל שינוי
כלשהו? מגמה שמתפתחת?

הספר שלי ,שנכתב לפני  35שנה והוא עיקר תרומתי בנושא "דינא דמלכותא דינא" ,אינו
ספר מעשי אלא ספר תאורטי היסטורי .לא נראה לי שיש לשנות משהו שכתבתי אז לאור
איזה שינוי או מגמה שמתפתחת.
השאלה מה ה הקטגוריות המדויקות הנכללות בהגדרה "משפט עברי" מעוררת ויכוח בי
חוקרי ומשפטני .מנח אלו סבור כי משפט עברי כולל את תחומי ההלכה שמקובלי
כתחומי משפטיי בשיטות משפט אחרות .לדעתו יש להבחי בי הלכות "משפטיות"
והלכות "דתיות" .לעומתו יצחק אנגלרד סבור כי אי אפשר להפריד בי הלכות משפטיות
להלכות דתיות ,וחלוקה מסוג זה היא שרירותית .דעה שלישית מביע שמשו אטינגר,
הסבור כי משפט עברי כולל את כל התחומי שהיה עלינו "להמציא" אילו לא הייתה
תורה .לאיזו דעה אתה מסכי יותר?

אני סבור שמבחינה משפטית כל מה שיש בהלכה הוא חלק מהמשפט העברי .כמו שיש
משפט קנוני המתייחס בעיקר לדברי דתיי שאינ ענייני מובהקי בי אד לחברו אלא
שייכי למה שמכונה "בי אד למקו " ,כ ג במשפט העברי .אבל מבחינה פרקטית
אפשר לומר שמה שמעניי את המשפטני אלה הדברי הדומי למה שלומדי בכל שיטת
משפט היו  .אול ג בסוגיה משפטית על פי קריטריוני של משפט של היו  ,קורה
שלפעמי המקורות של המשפט העברי מתייחסי  ,למשל להלכות מדיני קרבנות ,כדי
להסביר עניי בדיני ממונות או לענייני נישואי וגירושי .על כ מי שאיננו מתעמק בדיני
קרבנות לא יוכל להבי את המהל המשפטי הנידו .לכ ג מי שמתעניי במשפט העברי רק
בסוגיות משפטיות על פי המקובל במערכת המשפטית היו  ,חייב לעתי להבי ג דברי
שאינ מוגדרי כמשפטיי בקריטריוני העכשוויי .
אלו אומר בצדק שיש להבחי בי הלכות משפטיות להלכות דתיות .כל מי שמתמצא
במשפט העברי יודע שג בו יש הבחנה בי למשל דיני ממונות לבי דיני איסור והיתר .אבל
א על פי שיש הבחנה אתה לא יכול להתעל מכלו  .אנגלרד ש יותר דגש באחידות
השיטה .מדובר בשיטה משפטית כוללת שכל החלקי – ג הדתיי וג המשפטיי – ה
חלק בלתי נפרד מהכול .א על פי כ ג אנגלרד יודה שבנוגע לדברי מסוימי קיימת
חשיבות בחלוקה הפני הלכתית באשר לסיווגי שוני של תחומי  .ע זאת ג אלו לא
יאמר שהחלקי הלא משפטיי במוב של המשפט הפוזיטיבי היו אינ חלק מהותי של
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המשפט העברי בתפיסה רחבה של מונח זה .ג מה שאטינגר אומר זה נכו ,אבל יש ג
מעבר לכ.
הא אתה בעד או נגד הפעלת עונש המוות בישראל? באילו מקרי ומדוע?

אני לא בטוח א צרי לתת עונש מוות א על פי שתאורטית ייתכ שעונש מוות מגיע
למורשע במקרי קיצוניי  ,מקרי יוצאי מגדר הרגיל .הנימוק שלי נגד עונש מוות הוא
נימוק אישי .לו היו אומרי לי לבצע את העונש בעצמי ,לא הייתי יכול לעמוד בכ ,וא אני
מרגיש כ ,לא ארצה שמישהו אחר יעשה זאת במקומי .נוס על כ ,ג בהליכי משפטיי
יש טעויות ,ואחרי שני יכול להתברר שאד שהורשע והומת היה ח מפשע .אני מאמ את
האמרה הידועה שעדי שמאה אנשי יצאו זכאי בדי מאשר להוציא להורג אד אחד
שהוא ח מפשע .זאת דילמה קשה במיוחד כשמדובר במעשי נוראיי שבוצעו על ידי
אנשי שפויי אבל שפלי .
אני חושב שבאר מקלי מאוד בתנאי האסירי  .לדעתי במקרי קיצוניי של פשיעה
אכזרית וכדומה ראוי שהמבצע ידע שייענש באופ קשה על ידי החמרה בתנאי מאסרו נוס
על שלילת חירותו האישית .לדעתי אנחנו רחמניי מאוד ,רחמניי מדי.
בעבר בג" הרחיב את הגושפנקה הניתנת להרחקת נשי מפעילות ציבורית כשדחה ברוב
קולות את עתירת של נשי אורתודוקסיות שביקשו להתפלל במניי ברחבת הכותל– 3
הא לדעת ,לאור השינוי המהותי שחל במעמדה של האישה ומקומה במאה הנוכחית,
שינוי שג נשי שומרות תורה ה שותפות מלאות בו ,יכולה הייתה היו להתקבל תוצאה
שונה במקרה דומה?

בזמנו כתבתי חוות דעת לבית המשפט העליו בעתירה בעניי הזה .טענתי שמבחינה
הלכתית אי כל בעיה לאפשר לנשי להתפלל בכותל ,כפי שביקשו .אני חושב שג לפי
הדת היהודית אפשר לקד את האישה ולתת לה הרבה יותר שיתו פעולה בענייני דתיי
ממה שמקובל היו  .מסופקני א אפשר להשוות לגמרי בכל דבר ודבר מבחינת ההלכה את
מצב של הנשי למצב הגברי  ,אבל המגמה צריכה להיות לנסות להשוות בי המיני בכל
מה שאפשר במסגרת ההלכה .יש לתת לאישה אפשרות גדולה בהרבה להיות חלק מחיי
הציבור של הקהילה היהודית הדתית מכפי שנעשה .מבחינה הלכתית יש אפשרות כזאת.

3

בג"  ,È·¯ÚÓ‰ Ï˙ÂÎ‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ' ÔÓÙÂ‰ 257/89פ"ד מח).(1994 ) 265 (2
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מה דעת על הטענה כי נשי מעדיפות את המסורת של איהשוויו ,ושה מסכימות לא
להתמודד כשוות בחברה תחרותית ,למשל הסכמת לשינוי ש משפחת לשמו של הגבר
כמעט באופ אוטומטי לאחר הנישואי ,דבר הנעשה מרצו?

נכו ,יש נשי כאלה .כדי לשנות זאת יש לחנ לכ מילדות .לעניי הש  ,זה עניי
פרקטי .אני חושב שא מדובר בנשי שמוסיפות ש לשמ המקורי ,יש בכ הכבדה
מסוימת ,א כל אחת יכולה לעשות מה שהיא רוצה .אני מכיר משפחה שבה יש ש משפחה
שונה לאבא ,לאמא ולילדי  .זה קצת מבלבל ,אבל זאת שאלה שולית .חינו שוויוני – ה
לבנות וה לבני – חייב להיעשות בבית ,בג ובבית הספר .שינוי ג במודעות וג בעשייה.
אי להשוות את המצב הקיי היו בכל הנוגע לשוויונות בי בני זוג למצב שהיה רווח לפני
שלושי –ארבעי שנה .היו יש יותר ויותר שותפות אמיתית .חקיקה יכולה להועיל רבות
ג בכ.
הא לדעת צרי לשנות את חזקת הגיל הר?

היו מחמירי בעניי זה ,ואולי צרי להחמיר פחות .א במקרה מסוי טוב יותר לילד
הר לא להיות ע הא  ,יש לפסוק בניגוד לחזקה .אני נגד חזקה שכמעט אינה ניתנת לשינוי.
בעבר רוב הנשי לא עבדו מחו לבית ,וכ נולדה החזקה .מאז חלו שינויי בחברה
ורוב הנשי עובדות מחו לבית .חל שינוי ג ביחסי שבי בני הזוג בכל הנוגע לטיפול
בבית ובילדי  .השינוי מתרחש אולי בקצב אטי מדי לדעת חלק מהאוכלוסייה ,א הוא
מתרחש .כאשר המצב החברתי משתנה יש לגרו ג לשינויי בתפיסות כמו חזקת הגיל
הר.
הא לדעת בג" צרי להתערב יותר בהחלטות של בתי הדי הרבניי?

אני בעד התערבות זו כי אני בדעה שבתי הדי הרבניי אינ נוהגי כראוי בהרבה
מקרי  .בדר כלל הדייני אינ מכירי לעומק את החברה הכללית וה מנותקי מחברת
הרוב בישראל .אינני מגלה סוד שבמאתיי השני האחרונות חברת הרוב בעול המערבי
עברה שינויי רבי  ,במיוחד באשר ליחסי גבר ואישה .אול הדייני ה חלק מחברה
פטריארכלית ,אי ה רואי את הגבר והאישה שווי זה לזה .אנחנו צריכי דייני מסוג
אחר לגמרי ,אנשי שמעורי בחברה ,שמכירי מקרוב ג דתיי וג חילוניי  .אכ ,לא
תמיד יש התאמה בי הרצוי ההלכתי לבי המציאות החברתית החדשה .לכ אני מצדד
בצמצו הפעילות של בתי הדי הרבניי למינימו  .על פי המצב המשפטי כיו  ,בתי הדי
פוסקי לכל ע ישראל ולא רק למגזר מסוי  .לדעתי ה אינ ממלאי את תפקיד כפי
שהייתי רוצה לראות זאת ,א כמוב יש יוצאי מהכלל.
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ע זאת יש לתת את הדעת על שהרבה הלכות דווקא מיטיבות ע נשי  .דוגמה לדברי
שבה ההלכה מיטיבה ע האישה לעומת החוק נוגעת לדיור של אלמנה .לפי ההלכה אי
אפשר להוציא אלמנה מהבית שבו התגוררה ע ב זוגה .לעומת זאת לפי חוק הירושה
אפשר להוציאה מביתה.
ובחזרה לשאלתכ .אי לדעתי מנוס מהתערבות גוברת של בג" בהחלטות בתי הדי
הרבניי  .כאשר תפיסת הצדק של החברה שונה מאוד מזאת של בית הדי ומתעוררת הרגשה
חזקה של קיפוח בעקבות החלטת בית הדי ,אי מנוס מהתערבות בג".

שאלות אישיות
כיצד היית מגדיר את שיטת ההוראה של?

השיטה הראויה היא לקיי שיח בי המורה לתלמידי ולא הרצאה פרונטלית .בהוראת
המשפט העברי מתעוררת לפעמי בעיה קשה .אי אפשר לקיי דושיח או רבשיח כאשר
עוסקי בתחו בלתי מוכר כמו המשפט העברי ,או כאשר תלמידי אינ מכיני את
החומר .במקרי כאלה אי ע מי לדו דיו של ממש ,ולא תמיד אפשר לבצע את מה
שרוצי לעשות.
תחביבי?

קריאה של רומ טוב וג דברי עיוניי יותר ,מוזיקה ,ספורט.
ספורט – בעבר הייתי משחק הרבה ,אבל מה לעשות – מזדקני  .כיו אני בעיקר צופה.
כדורגל משעמ אותי אבל כדורסל מעניי אותי מאוד.
מוזיקה מועדפת?

קלסית.
משהו שלא יודעי עלי?

כיו  ,לאחר פרישתי מהאוניברסיטה העברית בירושלי  ,אני מכה כראש מכללת הרצוג
בגוש עציו.
היסטוריה :קצת על ילדות ,משפחת ,היכ למדת? אי עלית לאר? כיצד התאקלמת
באר?

אני יליד ארצות הברית .אני כא חמישי ושתיי שנה .למדתי בחו"ל לתואר  .B.Aלאחר
שעליתי בגיל צעיר ,הייתי כמעט ב עשרי ואחת ,למדתי בישיבה .יש לי הסמכה לרבנות
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מהרב הרצוג ,הרב הראשי בזמנו .לאחר מכ למדתי משפטי באוניברסיטה העברית
בירושלי ועשיתי סטז' אצל השופט זילברג בבית המשפט העליו .זילברג היה אד מיוחד
במינו .כל מי שקורא את דבריו מתרש שהוא ה'ביאליק" של המשפט .לאחר מכ עבדתי
כעור די זמ קצר והגעתי לאקדמיה בעקבות פנייתו של פרופסור מנח אלו .כתבתי
עבודת דוקטור והמשכתי לעסוק במשפטי במחקר ובהוראה.
ולפ המשפחתי :עליתי לבד .רק אחרי שני רבות הוריי עלו ארצה בעקבותיי .התחתנתי
ע ילידת האר ,בת רחובות .רעייתי עוסקת בהיסטוריה של היישוב ובמגדר .היא פרופסור
בבראיל .יש לנו חמישה ילדי  .שניי מילדיי משפטני )אחד שופט ואחת עורכת די(,
ושלושת האחרי עוסקי במחשבי  ,במחשבת ישראל ובפיזיקה.
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