דברי על סטיב גולדשטיי  ,ז"ל
מאת

יהושע ויסמ
פרופסור סטיב גולדשטיי עלה לאר בשנת  ,1976לאחר קריירה משפטית מבריקה
בארצותהברית .את השכלתו המשפטית הפורמלית רכש בפקולטה למשפטי היוקרתית
שבאוניברסיטת פנסילבניה ,ש קיבל את התואר  J.D.בהצטיינות .הוא סיי את לימודיו
בפקולטה זו כתלמיד הראשו במחזורו .את ההתמחות עשה בבית המשפט העליו של
ארצותהברית ,ע השופט גולדברג .לאחר תקופה קצרה שבה עסק במשפטי כעור די
הצטר לסגל האקדמי בפקולטה שבה למד והגיע בה לדרגת פרופסור מ המניי בשנת
 .1972את הקריירה המרשימה הזאת הניח סטיב גולדשטיי מאחוריו בשנת  ,1976כאשר
החליט לעלות לאר ע אשתו גרטרוד וע שני ילדיו ,ולהצטר לפקולטה למשפטי
שבאוניברסיטה העברית.
המעבר מהוראת המשפט בארצותהברית להוראת משפטי בירושלי לא היה קל ולא
רק בשל בעיות שפה והצור לרכוש בקיאות בשיטת המשפט הישראלי .בעוד שבמרבית
הפקולטות למשפטי שברחבי תבל ,ובכלל בישראל ,מלמדי את המאפייני המיוחדי
למשפט המדינה שבה מתנהלי הלימודי ,שונה הגישה הבסיסית להוראת המשפט
באוניברסיטאות היוקרתיות שבארצותהברית .ההבדלי שבי משפטי המדינות השונות
שבארצותהברית הביאו לכ שבפקולטות הטובות למשפטי ,באוניברסיטאות שבארצות
הברית ,מתרכזי הלימודי בנושאי כלליי ,רחבי ומופשטי ,העשויי להיות רלוונטיי
בכל מדינה ממדינות ארצותהברית .בוגרי הפקולטות היוקרתיות למשפטי שבארצות
הברית אינ מקבלי במהל לימודיה באוניברסיטה הכשרה כיצד להתמודד "באיזמל
מנתחי" ע לשו חוק ספציפי של מדינה כלשהי .את המיומנות הזאת עליה לרכוש לאחר
סיו לימודיה האקדמאי ,מחו לאוניברסיטה.
סטיב גולדשטיי היה צרי לסגל לעצמו את הגישה באר להוראת המשפט שהייתה כה
שונה מזו שאליה הורגל והוא עמד בהצלחה באתגר הזה ,כש שעמד בהצלחה רבה
באתגרי האחרי שהיו כרוכי בעלייה לאר מארצותהברית.
זכורני כיצד הקפיד סטיב בשני הראשונות לבואו ארצה להימנע מלערבב את הלשו
העברית בביטויי אנגליי )כמקובל בשיח ובכתיבה של רבי מהמשפטני האקדמאי
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יהושע ויסמ

עלי משפט ט תשע"א

הישראלי( .בשיחות חולי ע סטיב ,כאשר ביקשתי להקל עליו על ידי מעבר לשפה
האנגלית ,הוא לא נגרר אחרי ושמר בקנאות על העברית שבפיו ,חר העובדה שבתקופה
הראשונה לחייו באר היא הייתה ,כמצופה ,עילגת וכבדה .העקשנות שלו נשאה פרי ותו
פרק זמ קצר השתלט בצורה מרשימה על השפה העברית.
סטיב היה מורה אהוד על תלמידיו ועמית מוער על ידי סגל המורי בפקולטה
שבאוניברסיטה העברית .במש השני שהוא היה עמנו בפקולטה שבירושלי )הוא פרש
לגמלאות בשנת  .(2004הוא נבחר לתפקידי מרכזיי בניהול הפקולטה ,כמו דיק  ,ראש
מכו סאקר למשפט השוואתי ,עור כתב העת  ISRAEL LAW REVIEWוכד' .בשני
 20031996הוא לימד ג במכללה האקדמית שברמת ג  .בעבודתו האקדמית היה סטיב
גולדשטיי אוטוריטה בתחו סדר הדי האזרחי ומחקריו הרבי בתחו הזה פורסמו בבמות
מרכזיות ה באר ה בחו"ל.

סטיב היה – ונשאר – מופת של משפט אקדמי מצטיי שבא אלינו מארצות הברית,
שקליטתו באר הייתה מוצלחת ביותר ואשר תרומותיו המחקריות הציבו אותו כברסמכא
מובהק בתחו שאותו חקר .יהי זכרו ברו!
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