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שלוםוברכה,
עםפרוסהשנההחדשהתשע"ז,אנימבקשלעדכןבמהשהיהבמכוןלחקרהמשפטהעברי
במהלךהשנההחולפת,ובדבריםהמזומניםלנובשנההנכנסת. 

לזכרם 
בתאריךז' ניסןתשע"ונסתלקמעמנופרופ'שמואלשילהז"ל,מבכיריהחוקריםבתחום
המשפטהעברי,ואשרשימשבעברראשהמכוןועורךהשנתון .
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קודםלכן,בתאריךכ"דחשוןתשע"ו,נפטרבטרםעתהרבאליעזרהללהז"ל,אשרהגיש
אתעבודתהתזהשכתבבמסגרתהמכון,והיהבהכנותלתחילתעבודתהדוקטורט .
חבלעלדאבדיןולאמשתכחין .

אורחים ומצטרפים חדשים למכון:
בשנת תשע"ו התארח במכון סגן נשיא ביהמ"ש המחוזי בירושלים ,השופט משה דרורי,
לרגלתקופתשבתוןמכהונתובביהמ"ש .
כן התארח במכון פרופ' חיים סיימן ,מאוניברסיטת וילנובה ,אשר העביר קורס בנושא
 .Halakah: The Rabbinic Project of Law and Culture
בשנתתשע"זיתארחפרופ'מייקלאביהלפנד,מאוניברסיטתפפרדיין,אשריעבירקורס
בנושאReligion, Law and Multiculturalism: the American Experience
כמוכן,בשנתתשע"זמצטרפיםלפעילותהמכוןשנימשתלמיבתר-דוקטורט :ד"ראיילת
ליבזון (הממשיכה את שהותה לשנה נוספת) וד"ר יואל קרצ'מר-רזיאל .אנו מאחלים
לשניהםשהותמוצלחתופורייה .

פרסומים :
ספר לזכרו של פרופ' מנחם אלון ז"ל נמצא בשלבי עריכה מתקדמים ,ואנו מקווים
להוציאולאורבקרוב .
כמוכן,נמשכתהמלאכהשלאיסוף מאמריםלכרכים חדשיםשלשנתוןהמשפט העברי
(כרךכט),ו) .The Jewish Law Annual (Vol. 22
במסגרת שיתוף הפעולה בין המכון לחקר המשפט העברי לבין מכון סאקר למחקרי
חקיקה ולמשפט השוואתי ,מצויים כעת כמה כתבי יד בתהליכי הערכה ושיפוט .אנו
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מקוויםכימהלךזהיניבהוצאהלאורשלספריםאיכותייםבעתידהקרוב. 

פעילויות ואירועים בשנת תשע"ו:
קבוצת הלימוד של חוקרי משפט עברי הקדישה את שנת תשע"ו ללימוד כתבי הרמב"ן
(השגות לשורשי המצוות לרמב"ם ,קונטרס דינא דגרמי ,תורת האדם) .הרצאת פתיחה
ניתנהע"יפרופ'חביבהפדיה,והרצאתסיכוםע"יד"רעודדישראלי .
במהלךשנתתשע"ואירחההסדנה המתקדמת למשפט עברי מספררבשלחוקריםאשר
הציגומפריעבודותיהםהאחרונות,ביניהםפרופ'אהרןשמש,פרופ'רמיריינרופרופ'ישי
רוזן-צבי. 
ביןמגווןהקורסיםשהוצעובשנתתשע"ובתחוםהמשפטהעבריהתקייםהקורס"מחקר
המשפט העברי :משפט משווה עתיק",בהובלתד"רהילהבן-אליהו.במסגרתוהתארחו
מרצים בעלי התמחויות במגוון שיטות משפט מרכזיות שפעלו במקביל למשפט העברי.
הקורסמהווההזדמנותלעיוןמעמיקבהיבטיםהמשוויםשלחקרהמשפטהעברי. 
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בשנת תשע"ו החל לפעול הפרויקט הדו-שנתי "דת כמשפט ,משפט כדת" ,אשר זכה
למימון נדיב של מרכז ברק .במסגרתו התקיימה במהלך החורף סדנת לימוד לחוקרים
ישראליים.הסדנההתארחהבביתספרמנדלללימודיםמתקדמיםבמדעיהרוח.כמוכן,
במהלךחודשיוניקייםהפרויקטסדנהביןלאומית,בהשתתפותחוקריםמוביליםממגוון
תחומיםרלוונטיים.התארחו,ביןהיתר,פרופ'ג'יםוויטמןמאוניברסיטתייל,פרופ'ג'רמי
וולדרוןמאוניברסיטתניו-יורק,פרופ'קרולייןהמפרסמאוניברסיטתסנטאנדרוז,ופרופ'
ליאורהבטניצקימאוניברסיטתפרינסטון .
בתאריך ז' שבט תשע"ו , 17בינואר  ,2016התקיים השולחן העגול השנתי המוקדש
למשפטהע בריבפסיקותאחרונותשלביתהמשפטהעליון.בשולחןהעגולנידוןפסקהדין
בענייןאישוםבהריגהשלמשתתףבמרוץמכוניותבלתיחוקי .
בתאריךב'סיוןתשע"ו, 8ביוני,2016התקייםערבעיוןלקראתצאתולאורשל ספרו של
פרופ'חייםסיימן,.Halakhah: The Rabbinic Idea of Law 

פעילויות ואירועים מתוכננים לשנת תשע"ז:
קבוצת הלימוד של חוקרי משפט עבריתקדישאתשנתתשע"זללימודכתביהמאיריובני
חוגוהמיימוניים.הרצאתפתיחהתינתןבתאריךט'חשוןתשע"ז, 10בנובמבר,2016ע"י
ד"רגרגסטרן .
הסדנה המתקדמת למשפט עברי תתקייםבימיראשון בערבבמהלךסמסטרב .הסדנה
תארח חוקרים אשר יציגו את עבודותיהם האחרונות בתחום המשפט העברי ,בהובלתה
שלד"רהילהבן-אליהו .
במסגרת פרויקט "דת כמשפט ,משפט כדת" תתקיים במהלך החורף סדנה בת שישה
מפגשים,שתוקדשלנושא"הפולמוסהיהודי-נוצריעלמשמעותוהדתיתשלהחוק". 
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הפרויקט"דת כמשפט ,משפט כדת" יקייםבתאריך 5-7ביוני,,2017כנסבינ"לבנושא
הפרויקט .
כנס צובה השביעיצפוילהתקייםבתאריךכ"התשריתשע"ז,27באוקטובר,2016בנושא
"למדנותליטאיתותיאוריהמשפטית" .
ביום שלישי ,כ' כסלו תשע"ז , ,20.12.2016יארח המכון את פרופ' מייקל ברויד,
מאוניברסיטת אמוריבארה"ב,אשרירצה עלמעמדן של בוררויות דתיות מנקודת מבט
דמוקרטית.מגיב:השופטבן-ציוןגרינברגר .
בחודש יוני  2017נקיים את השולחן העגול השנתי ,המוקדש למשפט העברי בפסיקות
ביהמ"ש העליון .בשנה זו יידון פסק דין חדש של ביהמ"ש העליון בעניין ייצוג סיעות
המיעוטבוועדותשלרשויותמקומיות(עע"מ1207/15רוחמקיןנ'מועצתהעירבניברק) .

ד"ר בני פורת
ראש המכון
המכון לחקר המשפט העברי
Dr. Benjamin Porat
Director of the Institute
The Institute for Research in
Jewish Law


זוההזדמנותלאחללכלהחברותוהחבריםשנהטובה,שנהפורייהושלווה,שנתבריאות,
שנהשלמחקרושלגילויעולמותחדשים,שנהשיתמלאוכלמשאלותליבנולטובה .

בברכה ,
בניפורת 
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