סטיב כאד וכעמית
מאת

סיליה וסרשטיי פסברג
סטיב היה אחד מאות מתי מעט שנתמזל מזל וה מצליחי לחיות את חלומותיה.
תחילה הוא חי את החלו האמריקני :הוא נולד ,גדל ,למד ולימד בעיר שנחשבת לערש
הדמוקרטיה המודרנית – פילדלפיה ,העיר שבה חוברו הכרזת העצמאות והחוקה
האמריקניות .הוא זכה לתואר ראשו בהצטיינות באוניברסיטת פנסילבניה וסיי במקו
הראשו בכיתתו בבית הספר למשפטי של אותה אוניברסיטה – אחד מבתי הספר
למשפטי הטובי בארצותהברית .לאחר שעבד שנתיי במקצוע עריכת הדי ,הוא התקבל
ל clerkshipבבית המשפט העליו בארצותהברית – כבוד שזוכי לו רק הטובי שבטובי
ושמותיר סביב הילה מיוחדת .הוא עבד ש במש שנה במחיצתו של השופט Arthur
 Goldbergוסמו לאחר מכ הוא פנה למסלול אקדמי והתקבל ישירות ב alma materשלו
בפילדלפיה – בית הספר למשפטי של אוניברסיטת פנסילבניה .עוד לפני הגיעו לגיל
שלושי וחמש הוא הספיק לטפס עד לפסגת הסול האקדמי ונהיה ש ,באוניברסיטת הבית
שלו ,פרופסור מ המניי .אי הצלחה גדולה מזו – הצטיינות בלימודי clerkship ,בבית
המשפט העליו וקביעות בבית ספר למשפטי מוביל; החלו האמריקני המקצועי
בהתגשמותו .והנה כבר אז הספיק סטיב לממש ג את החלו האמריקני האישי .עוד בגיל
צעיר הוא מצא את בחירת לבו ,גרט ,א היא מפילדלפיה; ה נישאו ותו זמ קצר נולדו
לה שני ילדי – בת וב ,כיאה למשפחה אמריקנית צעירה .מה עוד אפשר לבקש?
אבל סטיב ביקש עוד .הוא לא הסתפק במימושו של החלו האמריקני .בהתקרב גיל
הבינה – גיל הארבעי – הוא נשבה בקסמיו של חלו אחר – החלו הציוני .בעודו בשיא
כוחו בארצותהברית ,הוא החליט לבחור בדר חדשה ובחיי חדשי .הוא נשמע לציווי
התנ"כי "ל ל מארצ וממולדת ומבית אבי אל האר אשר ארא" .הוא פרש מתפקיד
נחשק ,זנח מעמד מכובד וויתר על עתיד שליו ומובטח; באמצע החיי הוא עזב את הכל
ועלה ארצה ע משפחתו.
במעבר האמי והחלוצי הזה ,הוא כמו נולד מחדש – הוא החלי את זהותו האמריקנית
בזהות ישראלית ציונית .הוא אימ אל לבו את המדינה ,את האר ,את ירושלי ,את
האוניברסיטה העברית ,את הפקולטה למשפטי את הע היושב בציו ואת השפה העברית
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– והזדהותו ע כל אלה הייתה מידית ומוחלטת .הוא סירב לדבר אנגלית ,ג ע בני שיח
שזו לה שפת אמ; הוא הקפיד לקרוא עיתונות עברית ,ספרות עברית והגות עברית .הוא
דיבר על החברה הישראלית והפוליטיקה הישראלית והמדינה בלשו "אנחנו" מרגע הגיעו.
הוא תר את האר ,טייל בירושלי ,נסע בחופשות ובסופי שבוע לכנרת ,מצא בכל אשר ראה
ח ,ראה רק טוב בישראל וביושביה .באות שני ממש ניטעו בסביבה זרעי הפוסטציונות 
המבט המפוכח והציני על המפעל הציוני – אבל רוחו של סטיב מלאה אהבת אר ישראל
וע ישראל .ציוני אמיתי ,הוא חי בישראל מתו בחירה ובהתלהבות – בבחינת "ישיבת א"י
שקולה כנגד כל המצוות שבתורה".
הוא נולד כא מחדש ג כמשפט .במקו להסתפק במעמד של המומחה למשפט
אמריקני היושב בירושלי ,הוא ביקש להיות משפט ישראלי .הוא בחר להתמחות בתחו
הדיו האזרחי – סדר הדי האזרחי ,הפרוצדורה האזרחית – תחו שבמובני מסוימי הוא
התחו המשפטי הקשה ביותר עבור זר .אינני מתכוונת לעובדה הפשוטה שבתחו זה
מופיעי תלי תלי של פסיקה וחידושי פסיקה מדי שבוע – דבר שמקשה על מי שהשפה
אינה שגורה בפיו ושאינו רגיל בקריאה מימי לשמאל בלי ניקוד .א אינני מתכוונת לעובדה
שמי שמתמחה בדיו אזרחי אינו יכול להרשות לעצמו לעסוק רק בשאלות עיוניות אקדמיות.
הוא חייב לעסוק במה שקורה בפועל יו יו בבתי המשפט ,וכדי לעסוק בזה הוא חייב
לדעת אי ההתדיינות מתנהלת במציאות – עוד דבר שאינו פשוט עבור מי שלא למד
משפטי בישראל ,לא התמחה פה ולא עבד פה כעור די .אני מתכוונת לקושי אחר ,הקשור
במאפיי של סדרי הדי המוכר במיוחד למי שעוסק במשפט משווה .סדר הדי האזרחי הוא
המפתח לשיטת המשפט כולה .הוא הלב והנשמה של השיטה ,המראה המשקפת תפיסות
יסוד בדבר תפקידו של בית המשפט ,מקומו של השופט ,מעמד של עורכי הדי ,מטרת
ההתדיינות ומהותה ומשמעות המשפט בחברה .כפי שנאמר בהקשר אחר "הפו בה והפ
בה דכולה בה" .מי שמבי את סדר הדי לעומקו מצוי בלבה של החברה .כל מי ששהה
באר אחרת וניסה להכיר את משפטה יודע עד כמה קשה לחדור אליו פנימה .על אחת כמה
וכמה כשנוס לאתגר המוסדי והתרבותי ג האתגר הלשוני .סטיב למד את התורה כולה
ונכנס לטרקלי של המשפט הישראלי.
ואכ סטיב לא רק למד את כללי הדיו האזרחי .מנושא ששמו הול לפניו כנושא טכני
ויבש ,סטיב עשה תחו מחקר אקדמי ישראלי חי ומכובד .כתיבתו של סטיב חשפה סוגיות
מרתקות הנוגעות בעקרונות היסוד של השיטה ושל המשפט .בשל הצלחתו במחקר ,סטיב
נהיה דמות אקדמית בולטת ומובילה ,שמו מזוהה ע כל הסוגיות המרכזיות המעסיקות
היו את ציבור המשפטני הדיוניי בישראל ואי כמעט סוגיה שבה הוא לא נגע והשאיר
את חותמו :הנושא העצו של סמכות שיפוט ,בעיות מבנה בתי המשפט ,סוגיות הקשורות
בתפקיד בית משפט לערעורי ,תפקיד של שופטי ,תפקיד של עורכי די ,מעמד של
מדינות זרות כמתדיינות בבית משפט ישראלי וההתפתחות המרתקת של תובענות ייצוג .על
כול כתב ובחלק הוא עסק ג במסגרת ועדות ממלכתיות.
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ההיכרות ע שיטת משפט זרה אינה תכונה אופיינית למשפט אמריקני ,לא כל שכ
היכולת והנכונות להתערות בה כפי שעשה סטיב .מה שעוד פחות אופייני למשפט
אמריקני ,ולמע האמת למשפטני בכלל ,הוא עיסוק רציני ובעל ער במשפט משווה.
הכרתו השורשית של סטיב את המשפט האמריקני והיכרותו המקיפה ע המשפט הישראלי
– שיש בו מרכיבי אנגלואמריקניי ומרכיבי קונטיננטליי כאחד – הכשירו אותו מאי
כמוהו לעסוק בתחו חדש שהל והתפתח בשיח המשפטי הבינלאומי – הדיו האזרחי
המשווה .בהפליגו למחוזות זרי ,בהרצאות בבמות מכובדות ברחבי עול ובכתיבתו הרבה
והמאלפת על סדר די באספקלריה משווה ,הוא יצר קשרי עבודה הדוקי ע מלומדי לא
רק בארצותהברית אלא ג באנגליה ,באיטליה ,ביפ ,בגרמניה ועוד .למדנותו ,מומחיותו,
חריפותו ופתיחותו עשו אותו למומחה בינלאומי נודע ומוער ,שהרי תרומה נכבדה
לסוגיות מרכזיות על סדר יומה הדיוני של הקהילייה המשפטית הבינלאומית .תרומה זו
הוסיפה והעלתה את קרנה של ישראל בחוגי משפטיי של משפחת העמי והכניסה את
העיסוק במשפט הישראלי כעיסוק טבעי וקבוע לשיח הדיוני הבינלאומי .מזג הפתוח
והידידותי של סטיב ושל גרט ג יחד הפכו קשרי עבודה אלה לקשרי ידידות אמיצי .לימי
העבודה והמחקר המשותפי ע מלומדי ממגוו של מדינות נוספו ימי נופש משותפי,
ויחד סטיב וגרט קנו לעצמ חברי והיו לשגרירי רצו טוב לישראל ולאוניברסיטה העברית
בכל מקו.
כמי שנהנתה מחברתו ומחברותו של סטיב בפקולטה מאז שהצטרפתי לסגל ההוראה,
אני מודעת בעיקר לכמה הוא חסר לי עתה .הוא תמיד נכח בפקולטה .הדלת בסו הפרוזדור
בקומה העליונה הייתה תמיד פתוחה – תרתי משמע .סקרנותו והתעניינותו לא ידעו גבולות.
לא הייתה שאלה משפטית – בתחו כלשהו – שלא עניינה אותו ,ובכל סוגיה הייתה לו
תובנה מועילה .לא היה חיבור שהוא לא היה מוכ לקרוא ולהעיר עליו הערות .לא היה
אירוע בחיי הפקולטה ,בחיי האוניברסיטה ,או בענייני דיומא שלא עניי את סטיב וששיחה
אתו לא הייתה מאירה באור חדש .וכמוב ג לא היה תפקיד שהוא לא היה מוכ למלא.
סמו לאחר עלייתו ארצה הוא נהיה מנהל מכו סאקר ,תו זמ קצר א נבחר לדיק
הפקולטה ולאור השני הוא שרת במגוו רחב של תפקידי מרכזיי באוניברסיטה בכלל.
בכל תפקידיו גילה סטיב מזג נוח ,רוח טובה ולבביות .הוא לא נקט בעמדות קיצוניות והיה
מתו בכל דרכיו .הוא תמיד ד את חבריו לכ זכות ושמח על כל מפגש אישי או מקצועי.
הוא היה העמית האידיאלי – סקר ,ידע ,מתעניי ,מפרג ,מעודד וחברי .הוא וגרט פתחו
את בית לאורחי מחו"ל ,לקהילייה המשפטית הישראלית ולחברי הפקולטה ברוחב לב.
א חשוב מכל זה – בכל שנות היכרותי אתו ,לא זכור לי ולו מקרה אחד שבו שמעתי אותו
משמי ,שבו שמעתי אותו מקטר או שבו ראיתי אותו כועס .הוא תמיד הקרי אור רוח,
אופטימיות ויחס שקול למציאות.
במסכת אבות מכני את שנות השישי בחייו של אד כתחילת הזקנה .במילוני
מודרניי מצייני שהיו נהוג לכלול את שנות השישי בגיל העמידה – במיוחד מילוני
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אמריקניי שמושכי את גיל העמידה הרחק מעבר למה שהיה מקובל בימי חז"ל .כיאה
לסטיב ,עוד לפני שהתקרב אפילו לגיל  60הוא התחיל לחלו חלו חדש .הרבה לפני
שהפרישה נראתה באופק הוא וגרט עיצבו עוד פרק בחייה .ה העבירו את בית לכפר
סבא ,בקרבת ילדיה ונכדיה ,ותו זמ קצר השתלבו ש בחוג חברי ח ואוהב תו
שגילו אתגרי חדשי .סטיב המשי בעיסוקו האקדמי ,א צמצ את היקפו ופתח
בעיסוקי חדשי .בד בבד ע מחקריו המשפטיי הוא עסק ג בהיסטוריה ולא רק
בהיסטוריה משפטית .הוא א העביר אט אט את נאמנותו הנלהבת מירושלי לכפר סבא:
למשמע דבריו אפשר היה לחשוב שכפר סבא היא המרכז הרוחני והתרבותי של ישראל שכל
ברדעת שוא לגור חמש דקות ממנה.
החלו הזה ,כמו החלו הציוני של סטיב ,היטיב לבטא את תכונות האופי הבולטות של
סטיב – אהבת המשפחה והיעדר יומרות .סטיב לא היה אד גאוות או ראוות .אבל כשהוא
דיבר על גרט ,על ילדיו ועל נכדיו הוא לא היה מסוגל להסתיר את האהבה הרבה שהוא רחש
לה ואת גאוותו העצומה בה .לעיני הצופה מבחו נישואיה של סטיב וגרט וחיי
המשפחה שלה בכלל היו מופת של אהבה ,חיבה ,קרבה ,תמיכה וסובלנות .גרט הייתה
שותפה מלאה בחייו המקצועיי .סטיב כמעט שלא נסע בלעדיה והיא הכירה את כל עמיתיו
כחברי .ואכ ,סטיב חיפש ומצא את הנאות החיי לא בחיי החומר אלא בהנאות הקטנות
של חיי היויו ,בחיק המשפחה ,בספר טוב ,בשיחת רעי על כוס קפה .על כ לא היה לו
קשה לעשות את מה שלרבי אחרי הוא משימה בלתי אפשרית – להיחל מחיי נוחי
ומוצלחי בארצות הברית כדי לעלות ארצה ועוד לראות בכ שיפור בחייו .על כ לא היה
לו קשה לעקור ג מירושלי – על כל מה שהוא בנה בה – ולבנות שוב חיי חדשי ושוני
בכפר סבא.
סטיב תמיד היה שמח בחלקו ,ועל כ בעיניי ,כבעיני חז"ל ,הוא היה איש עשיר .אבל
הוא היה מיוחד ונדיר בכ שהדברי הרבי שנהיו חלקו בחיי היו פרי יזמתו .במוב הזה
הוא היה חלו צעיר לנצח .הוא ניח בתעוזה אישית ובאופטימיות טבעית שאפשרו לו
לחלו ולהגשי חלומות ,להמציא את עצמו מחדש שוב ושוב – בעודו עובר מחלו אחד
למשנהו ,בעודו חי את כל חלומותיו ובעודו נהנה מכול עד תו.
סטיב זכה בשיער שיבה עוד לפני יו הולדתו השבעי ,ונראה כי עשור השבעי ניטל
ממנו והומר בעשור הגבורות .הוא התמודד ע מחלתו בגבורה ובנחישות להתגבר .הוא לא
שקע לרגע וגילה רק אומ ותקווה .הוא שמח על כל טלפו ועל כל ביקור ,סיפר רק על
נפלאות הצוות הרפואי ,על החולי שהיה נפגש את מדי טיפול ,על הקונצרט ששמע לפני
שבוע ,על ארוחת הערב שאכל שלשו ,על ספר טוב שקרא ,על חבר טוב שסיפר לו סיפור,
על ילדיו ונכדיו ,ועל גרט .ע חיו אמת על הפני הוא היה אומר "יהיה בסדר" ,א שכבר
ידע שלא יהיה בסדר ושסופו מתקרב .הוא מת כמו שהוא חי ,מוק באהבת משפחתו .חבר
ועמית למופת – יהא זכרו ברו.
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