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מנהלות
בקורס
המשפט
העברי

במדינת
ישראל

חייםר"ד
שפירא

יש מיטיב, אין חובה–נוכחות

השתתפותעלמיטיבציוןיש-מיטיבציון
פעםמדייעבירשהואנוכחותודפיבכיתה

במייללעקוב–קריאהחומרי

.  מהציון90%= סגורבחומר-מבחן
3.10%= עבודה 



הערכיותההשקפותאתמשקףהמשפט ,הדבריםמטבע .מדינהבכלהנהוגותהנורמותאתמשקףמדינהבכלמשפט•
כולן .אחרותפגיעותאורצחעלאוסרותכולן :לדוגמה .שונותשיטותביןדמיוןיש .מדינהאותהתושבישלוהכלכליות

.קנייניותוזכויותחוזיםמסדירות
ההבדל ,לדוגמה .ודיוניתמהותיתמבחינהיחודייםומאפיינים ,משלהשפה–משלהייחודישמשפטמערכתלכל ,זאתעם•

 .הבדליםישהמשפטיותהמשפחותבתוךואפילו ,לקונטיננטליהמקובלהמשפטבין
מיטביתמשפטמערכתלהקיםעדיףשמאאו ?המדינהתושבישלוההשקפותהערכיםאתלבטאצריךמשפטהאם :השאלה•

?ל"הנבמאפייניםהתחשבותללא

הכלליהמשפטעלרקע

 .העתידיתלמדינההעבריהמשפטשלוהתאמההכנהלצורךבמוסקבה "העבריהמשפט"קבוצתהוקמה 1918בשנת•
.וכדומהאדמה ,שפה–העבריתהתרבותמהחייאתכחלקשעבדו ,וחילוניםמדתייםמעורבתקבוצה

שמידתה ,זיקהנותרה ,זאתעם .אחרותמשפטשיטותעלנשעןהמודרניהישראליוהמשפט ,התגשמהלאהשאיפה•
לישראליהעבריהמשפטבין ,היוםעדהוכרעהשלאבמחלוקתשנויהוהיקפה

(1918)"העבריהמשפט"וחברתהעבריהמשפטאתלחדשהרצון

.'הלכה'הואהיהודילמשפטהמקוריהמונח .מודרנימונחהואעברימשפט•
אזרחידיןכלומר–לחברואדםשביןדבריםגם ,בנוסף .ועודכשרות ,ומועדיםשבת ,וברכותתפילהדיני .כל-כוללתההלכה•

.רגיל
דיניםבעיקר–היוםאותם "משפט"לשנהוגההלכהתחומיאתרקוכולל ,בהיקפומוגבלהעבריהמשפט ,זאתלעומת•

.הדתיהחלקללא ,ועודחוזיםנזיקין ,קנייןכגון ,אזרחיים
היההעבריהמשפטחידושעםשעשוההבדלאך ,(ממונות)אזרחידיןלבין ,(שמייםכלפי)איסורדיניביןמבחינהעצמהההלכה•

.מהדתהעבריהמשפטמסורתאתלבדלמנתעל

'עברימשפט'המונחמשמעות
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המשפטביישוםאתגרים
מודרניתבחברההעברי

מקיפהמשפטיתשיטהמעמידהעבריהמשפט ,אחדמצד
ועודקנייןדיני ,מנהלימשפט ,חוזים ,מסיםדיניבויש–

שיטתהואהעברישהמשפטלזכורצריך ,השניהצדמן
משפטשיטות .שנה 2,000בערךשקיימת ,עתיקהמשפט

עתיקהשיטהזו .1 :בעיות.פעילותאינןאחרותעתיקות
המהפכהלפנינוצרההיא .2בימינוליישםשקשה

דיניכגון ,מודרנייםדיניםלנואין ,ולכן .התעשייתית
ועודבנקאות ,טק-היי ,תאגידים

כמוהעבריהמשפטאתליישםניתןלא :המשמעות
התאמהללאמודרניתבמדינהשהוא
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רקעעללאעלהתפתחהישראליהמשפט
משפט"רקעעלאלא ,העבריהמשפט

בריטי ,עותומנימשפט– "הזאתהארץ
 .וישראלי

קבעוהםהארץאתכבשוהבריטיםכאשר
המלךדבר)העותומניהחוקשלכללישימור

שבמקריםקבעהסעיף .(46 'סבמועצתו
יסודותלפישופטים ,החוקשלקביעהשאין

.באנגליההנהוגיםהצדקועיקריהחוק

כללישימורכןגםקבעו ,המדינהכשקמה
כשאימצו .נוהגשהיההאנגליהחוקשל

עיקריעיקרוןאתגםאמצו ,החוקאת
למשךתקףשהיהדבר ,האנגליהצדק

.1980עד ,שנה (!)30

ביתראה" :קובע (1980)המשפטיסודותחוק. 1
ולא ,הכרעההטעונהמשפטיתשאלההמשפט

אופסוקהבהלכה ,חקיקהבדברתשובהלהמצא
עקרונותלאורבהיכריע ,היקששלבדרך
המשפטשלוהשלוםהיושר ,הצדק ,החירות

".ישראלומורשתהעברי

 (1984)לה'המגלביטולהחוק. 2
."בטלה–לה'המג" :קובע

התלות ,שפיראלפי ,כיום
-והבריטיהעותומניבמשפט

נעלמה

הזריםממקורותיווהתנתקותהישראליהמשפטבהתפתחותזמניםציר

התנתקות
המשפטממקורות
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ביןזיקות
המשפט
הישראלי
והעברי

לשיפוטנתונים .א–(ביותרההדוקההזיקה)יהודיםשלוגירושיןנישואיןענייני.1
לפינערכים .בם תושביאואזרחיםיהודיםעלרקחל-רבנייםדיןבתישלייחודי

(יהודיכלעלחל)בלבדתורהדין

אחרותדתותבניגםכי ,דווקאעברילמשפטבאמתביטוילאזה :שפיראשלהערה
בקורסמשפחהבדינינדוןלא ,לכן .שלהםהדתייםהדיןלבתיכפופים

למעלהשמצוטטהמשפטיסודותחוק–משליםכמקורהעבריהמשפט.2

חוקי ,העצמאותהכרזת)תיהודימדינהישראלשלהיותהמכוחהעבריהמשפט. 3
בהמשךתידוןהזיקהמידת(. יסוד

חלקיםשלאימוץ–הישראליתלחקיקה (היסטורי)כמקורהעבריהמשפט. 4
 ,החוזיםחוק ,משפטיםבתיםחוק :כגון ,מסוימיםחוקיםלתוךהעברימהמשפט

הירושהוחוקהשומריםחוק

7המשפטביתלפסיקתנוסףביסוסאוכמקורהעבריהמשפט. 5



ד"בס

שיעור שני במשפט  
העברי במדינת ישראל

חזון המשפט העברי

08.11.2022
דוד גרינברג
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בהכרחשאינהמודרניתמשפטמערכתשליצירהאך,המסורתיהעבריהמשפטגביעלבנייה.1•
(דיקן,אייזנשטדט)הלכתית

(אילן-ברהרב,מימוןהרב,גולאק)המודרנילעולםבהתאמות,הלכה=העבריהמשפט.2•
(המדינהבהקמתבפועלשקרהמה)מההלכהמנותקתמשפטמערכתהקמת.3•

העבריהמשפטבחזוןגישות3

להפרות.2המקוריע"המאתלחקור.1במטרה,דתייםגםאך,חילוניםבידיבעיקר,1918-בבמוסקבההוקמה•
.מוסדרחוקלפיולא,קהילתימשפטלפיששפטו,"העבריהשלוםמשפט"בתיבארץפעלו,בנוסף.אותוולחדש

.לרבניםולאמנים'לעותלאכפופיםלהיותרצולאהם
והחברה,משמעותיתקריסההייתה30-הבשנותאך,העבריהמשפטשלמשמעותיתפריחההייתה20-הבשנות•

:לקריסהסיבות.קרסוהעבריהשלוםמשפטובתי
.מנית'העותמהמערכתיותראמינההייתהשלהםהמשפטומערכת,לארץהגיעוהאנגליםכי.1•
והסמכותהעבריהמשפטלמשמעותבנוגעבחברהלדתייםהחילוניםביןומריבותאידאולוגייםקשיים.2•

.הירושהסיפור,לדוגמה.למציאותלהתאימו
.החברהאתשפקדוכלכלייםקשיים.3•
,העברימהמשפטנורמותשיותרכמהלקלוטשאיפהדהיינו,הקולטתלשיטהביטויהיאהעבריהמשפטחברת•

.בקורסהאחרוןבפרקנמצאלשיטהבנוגעמלאפירוט.והפרדההתאמה,ברירה,חילוןתוך

העבריהשלוםמשפטובתיהעבריהמשפטחברת

מוכנהמשפטמערכתאוקונקרטיתהצעהשוםהייתהלא,המדינהכשקמה,שקעהעברישהמשפטמכיוון•
.איתולעבודשניתןעברימשפטקודקסיצירתבאיהתבטאהחברהשלהכישלון.לאמץשאפשר

החברהכישלון–תחתונהשורה

לשיעור" רציו"
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ציונות 
מדינית 
וציונות 
רוחנית

עלהיהודיתהמדינהייסודשלהמדיניההיבטאתהדגישה–(הרצל)המדיניתהציונות
.ריינסהרבאזבותמך.התרבותיההיבטפני

שהתעסקותפחדוהדתייםכי?דתיתציונותעםמסתדרתורוחמתרבותהתעלמותאיך
.בלבדמדינייםבמאפייניםלהתעסקהעדיפוולכן,בעיקרהחילוניתתהיהבתרבות

היהודיתוהתרבותהמסורתחידושעלדגש–(העםאחד)תרבותית-הרוחניתהציונות
.מודרניתמבטמנקודת

שכללה,אירופהרחביבכללאומיתהתעוררותהייתה19-ההמאהשבמהלךלצייןיש
.הציוניתבתנועהקרהגםוכך,התרבותיים"למקורותחזרה"

חברת 
המשפט  "

"העברי

.כלליתאוניברסליתמשפטלמערכתשאפו,(17-18-ההמאות)הנאורותעידןבמהלך
:לדוגמה)ללאוםהתרבותשביןהקשראתהדגישו(19-ה)הלאומניתבמאה,זאתלעומת

(הגרמניסאביניי

משפטביןחיבורשלוהטרנד,הלאומיתהתרבותיתמההתעוררותהשפעהתחת
העבריהמשפטלמקורותלחזורששאפהחברהבמוסקבה1918-בקמה,לתרבות
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גםמצטרפיםאליהםאך,דיקןופלטיאלאייזנשטאטשמואל–בעיקרחילונייםמשפטנים•
למשפטיםבפקולטההראשוןהדיקןלימים,גולקאשרביניהםבולט,דתייםמשפטנים

:שצוינומטרות.עתכתבגםמקימיםהם.בעברית
ההיסטוריהעבריהמשפטחקירת.1•
המקוריתהעבריתהמשפטיתהמחשבההפראת.2•
מהתפתחותבחלקאלא,בלבדהיסטוריעיוניבמחקרמדוברשלאמדגישאייזנשטאט•

לאומיתתרבותית

"המשפט העברי"חברת 

ואפילו,במלואההיהודיתההלכהלאממש,החברהשלהחילוניםחבריהשלבמשמעות.1•
אתלחלןרצתההחברה.דתייםמרעיונותשמושפע,בהלכהנטוהמשפטיהחלקלא

.להלכהבהכרחקשורהשאינהמודרניתמשפטלמערכתאותוולהתאיםהעבריהמשפט
תוךההלכהשליישום–(אילן-ברהרב,מימוןהרב,גולאק)ההלכהאנשישלהחזון.2•

המודרנילעולםהתאמות
הגישה–ההלכהעלנשעןאומחויבשאינו,המקוריהעבריהמשפטשלהחזון.3•

(המדינהבהקמתבפועלשקרתהוזו)מההלכהביותרהמרוחקת

גישות עיקריות3? "משפט עברי"מה זה , אוקיי
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תנועת–כברקיימתבחברהונתקלים,לארץמגיעיםהם,הסובייטיתברוסיהרדיפותעקב•
.30-השנותעדופעלה1909-בשהוקמה,העברי"השלוםמשפט"

לשלטוןכפופהשאינהמשפטיתמסגרתליצורהייתההשלוםמשפטשלהראשוניתהמטרה•
.השניהצדמןהרבניתלמסגרתאו,דאחמצדהמושחתהעותמני

.חוקלפיולא,קהילתיאועממימשפטלפיפעלוהעבריהשלוםמשפטבתי•

המשך התפתחות החברה

מוחלטרובלפחותאו,הלכה=עברימשפט-(1922")העבריהמשפטיסודי",גולאקאשר.1•
.ההלכהשל

ומצד,דתיחוקירצושלא,מחדהחילוניםמצדלגישתוהצפויהההתנגדותאתמביןגולאק•
.כלוםלולהוסיףשאיןויאמרוערוךהשולחןעלפשוטשיצביעו,מאידךהחרדים

אתמשורשולעקורנבואאםלאומיופשעחטא".המזרחיספר,(מימון)פישמןהרב.2•
הדתביןהפרדהאין,מימוןהרבלפי."....זכויותינואתולהפקיעשלנוהמקוריהעבריהמשפט

.במשותףלשמששצריכות,והמדינה
הייתהלאשהאמונהאלהגם....גאותנוהיההעבריהמשפט"–(אילןבר)ברליןמאירהרב.3•

"העבריהמשפטשלוביושרובצדקתוהאמינולרגליהםנר
'הלכה'פשוטומעדיף',עברימשפט'למונחמתנגדאך,העיקרוןעםמסכים–הרצוגהרב.4•

בהתאמות קלות, הלכה= תומכים בגישת המשפט העברי 
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?מוסמכיםמוסדותאוהשורהמןאנשים-שינוייםלבצעיכולמי•
רבנים–הדתיים.נתקןאנחנו–העבריבמשפטהחילונים•

.מוסמכים

ויכוח בין הדתיים לחילונים בחברה על סמכות החידוש

הכלכליהמודללפי.בלבדבניםבאמצעותהייתהירושה,מסורתית•
גםלאפשררצוןעלה,העבריהמשפטחידושעם.אזהנהוגחברתי
מתן–הפשרההואבהלכהשפעלהמרכזיהמנגנון.לרשתלבנות
.יורשותהבנותגם,כך.פשרהדרךעללדוןלדייניםרשות

שמתירהתקנהלתקןוישממונותבדינישמדוברסברהרצוגהרב•
לדעתוהסכמההייתהלאאך,בנותשלירושה

מוסד הירושה כדוגמה למחלוקת
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.30-הבשנותדרמטיתושקיעה,20-הבשנותשלמשמעותיתפריחה•
?למה

אמינההייתהשלהםהמשפטומערכת,לארץהגיעוהאנגליםכי.1•
מנית'העותמהמערכתיותר

בחברהלדתייםהחילוניםביןומריבותאידאולוגייםקשיים.2•
החברהאתשפקדוכלכלייםקשיים.3•

קריסת חברת המשפט העברי

הצעהשוםהייתהלא,המדינהכשקמה,שקעהעברישהמשפטמכיוון•
שלהכישלון.לאמץשאפשרמוכנהמשפטמערכתאוקונקרטית

.איתולעבודשניתןעברימשפטקודקסיצירתבאיהתבטאהחברה

המשפט העברי עם הקמת המדינה
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ד"בס

שיעור שלישי במשפט  
העברי במדינת ישראל

מעמדו של המשפט  "
"העברי עם קום המדינה

15.11.2022
דוד גרינברג
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שאלות  
שעלו עם 
הקמת  
המדינה

:שאלותמספרמעלה,המדינהמועצתר"יו,יוסףדב,המדינההקמתעם

האירופאיהמשפט,הקונטיננטלי–?בארץהמשפטלשיטתהבסיסיהיהמה.1
או,בתקדיםמכירואינוקודיפיקציהעלבעיקרומבוססהרומיהמשפטעלהמבוסס
?התקדיםבמוסדומכיר,אמריקאי-האנגלוהדיןעלהמבוסס,המקובלהמשפט

המנדטוריהחוקאתניקחאוהמדינהלחוקכיסודהיהודיהחוקאתננהיגהאם.2
?מתאימיםחוקיםנוסיףועליו,כבסיס

האפשרויות  
המעשיות  

לאימוץ המשפט  
העברי לתוך 

משפט המדינה

כזהבאמתלא–העבריהמשפטיסודעלמסוימיםחוקיםאוקודקסאימוץ.1
.משפטיתחוםבשוםכזהקובץייצרלאאחדאףכימעשי

העתידייםהחקיקהממקורותאחדיהיההעברישהמשפטעקרוניתהצהרה.2

העברילמשפטבהפניהוהחלפתובמועצתוהמלךלדבר46סימןביטול.3

16.פליליולא,בלבדאזרחימשפטעלמדברותהאפשרויותכלל



עקרונותעלהמבוססתחקיקה+המנדטוריהמשפטהשארתאתהכוללתחוקההציעכהןפ"י•
–בחוקחוסריםלמלאבבואםאלולמקורותיזדקקוהמשפטבתי,העבריהמשפטשליסוד

.2+3להצעותתואם
דואוחוסרשישמקוםבכל+כנועלהמנדטוריהחוקהשארתהציעדיקטשייןפלטיאל•

העבריהמשפטשלהלכותבפסקילהשתמשוהשלטונותש"בימעלסתירותאומשמעות
.2+3להצעותתואם-הזמןלצורכיבהתאם

הצעות מעשיות שעלו

,בתקפויעמוד(1948במאי14)ח"תשבאייר'הביוםישראל-בארץקייםשהיההמשפט.11"•
המדינהמועצתידיעלשיינתנוהאחריםלחוקיםאוזולפקודהסתירהמשוםבושאיןכמהעד

".ורשויותיההמדינההקמתמתוךהנובעיםובשינוייםפיהעלאו,הזמנית
נשארבמועצתוהמלךלדבר46'ס.2העבריהמשפטקבלתעלעתידיתהצהרהאין.1,כלומר•

כנועל

מייד עם הקמת המדינה–הפקודה לסדרי שלטון ומשפט 

והכנסת46ביטולבעדהחליטהבמקוראביב-בתלהועדה-הדעתהיסח,אחתגישה.1•
לאפשוטזה,הזמןוטרדותירושליםעםהקשרחוסר,המלחמהבגלל.עברייםיסודעקרונות

(חריס'פרופ)הדעתבהיסחהוכנס
לעתידוהשופטהמשפטןשלהתנגדות-ההלכתיהתפקידלהיקףהתנגדות,שנייהגישה.2•

ההלכהעליתירההסתמכותבגללבירושליםכהןחיים

?מדוע לא ניתן שום מעמד למשפט העברי
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מהמשפטחלקיםויכניסוהזרהמשפטאתיזנחושבעתידאמירהעקרוניתעלתההכנסתבדברי•
מקוםבשוםבאמתעוגןלאזהאבל,(עברי)=הלאומי

....ובכל זאת

.לחקיקההסברבדבריהעברילמשפטמסוימתהתייחסות•
איסורשלהעבריהמשפטומקורותההלכתילרקעמתייחסיםההסברבדברי–הרעלשוןחוק•

.הרעלשון
.ויקראבספרשכרהלנתלאיסורהתייחסות–השכרהגנתחוק•
התייחסותתוך,מנהגבסיסעללעבודההדיןבבתילפצותבחובההכרה–פיטוריםפיצוייחוק•

.החינוךבספרהעסקהסיוםאודבריםבספרעבדשחרורלהליך

התפתחויות בשנים שלאחר מכן

הוא–החברההתפתחותעםאך,בהסדרהיגיוןוהיה,פטריארכליתבחברההיההחוק,במקור•
אותו"עוקפים"ההסדריםנעשוהבינייםבימיאפילוולכן,הכלכלימההיגיוןאיבד

לא"–מחייבאויחידלאאך,ראשיכמקור,העבריהמשפטעלהשארביןמתבססבישראלהחוק•
"הזמןלצרכיהתאמהתוךלאואף,כליוובנושאיערוךבשולחןאותןשמצאנוכמו

כי ההסדר העברי לא מתאים למערכת שוויונית, קושי–הצעת חוק הירושה 
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חוק הירושה בישראלהמשפט העברי

אומץ מהמשפט העברי–במות אדם עובר עזבונו ליורשיו .אוטומטית עם מוות–תלויה במוריש או ביורשים אינהירושה 

.  או להורישה לאחראינו רשאי למנוע מיורש את הירושה אדם 
מתנה -"מתנה לאחר מיתה"–מותר רק לתת מתנה טרם המוות 

.שתחול רק לאחר המוות, מהיום

מנוגד  –פ צוואה "זוכים עפ דין או "היורשים הם יורשים ע
למשפט העברי

בצורה של מתנה לאחר  )הכותב ירושה לאחרים והזניח את בניו
.אבל אין דעת חכמים נוחה הימנו, מה שעשה עשוי–( מיתה

–ואם אין , צאצאי אביו, ואם אין, יורשיו של אדם הם צאצאיו
.עד שמגיעים למישהו-וכן הלאה , צאצאי אבי אביו

ילדי המוריש  . 2( ע"מנוגד למ)בני זוג. 1יורשים על פי דין הם 
אם אין  . 4הורי הוריו וצאצאיהם . 3הוריו וצאצאיהם , וצאצאים

(ע"מנוגד למ)המדינה–מוריש 

(ע"מנוגד למ)ילדי המוריש חולקים ביניהם שווה בשווה.הבכור יורש פי שניים מחלקו של כל אחד מהאחים

בנות יורשות כרגילאלא במקום שאין בנים, הבנים יורשים והבנות אינן יורשות

19בת זוג יורשת.האישה אינה יורשת את בעלה



חוק הירושה בישראל

ילדים או הורים והם  , זוג-הניח המוריש בן. 56"
זכאים הם למזונות מן , זקוקים למזונות

בין בירושה על פי  , העזבון לפי הוראות פרק זה
."דין ובין בירושה על פי צוואה

תוך  פ דין "מזונות גוברים על ירושה ע
התבססות על מקורות מהמשפט העברי

המשפט העברי

מי שמת והניח בנים : "ג,יג, משנה כתובות
הבנים יורשים  , בזמן שהנכסים מרובין, ובנות

הבנות יזונו  , ובנכסים מועטים. והבנות ניזונות
.."והבנים יחזרו על הפתחים

אבל רואים פה , 100%החוק לא באמת תואם 
שמזונות גוברים בעצם על ירושה
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ד"בס

שיעור רביעי במשפט  
העברי במדינת ישראל

שילוב המשפט העברי  "
במשפט המדינה מנקודת  

"מבט דתית
22.11.2022

דוד גרינברג
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?דתיתמבטמנקודתרצוייםהעברימהמשפטחלקיםשילובהאם•
החלקיהאימוץ.יותרמורכבזה,בפועל.יהודיתבהלכהמדוברכי,כןלומרהואהאינסטינקט•

בעיהמהוויםחילונייםאזרחייםמשפטבתיבידיוהשיפוט,ההלכהשלבלבד

שאלת המחקר של השיעור

.שינוייםללא,כולואתלאמץויש,שלםגוףהיאההלכה•
,למדינההרלוונטייםהחוקיםכלאתישפהובעלשבכתבבתורה–(שלילייחס)וולדנברגהרב•

לאמץיש.לעולםתשתנהולאבסינינתנההתורה.למדינההפרטיםובין,הפרטיםביןיחסים
והיחידים.המודרניתלמציאותהיישוםהתאמתתוךהמדינהכמשפטההלכהאת

.בלבדהתורהחכמיהםההתאמותאתלבצעשמוסמכים

יחס שלילי לשילוב חלקים מהמשפט העברי–העמדה הקלאסית 

בארץהדתיתהיהדותכלשאיפתכלומר,בזהזהקשוריםוהמשפטהתחיקה"–הרצוגהרב•
עלמבוססיהאבארץהמשפטכייסודיסעיףתכלולשהתחוקהלהיותמוכרחהובתפוצות

האופיעםשיתחשבמצעעכשיוכברלעבדההכרחמן....זהסעיףשיתקבלכדי.התורהיסודות
"המדינהשלהדמוקרטי

בתי)"חילוניתאזרחיתמשפטמערכתעלמסוימתברמהלהסכיםהיהניתן,הרצוגהרבלדעת•
ההתאמותאתלבצעיכולההרבנותשרקוקובעמסייגהרצוגהרב."(הדיוטותשלדין

.מודרניליישוםהדרושות

הרב הרצוג–גישה חיובית ומתונה יותר 
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דיניהכולל,מודרניליישוםשמתאימהבצורההלכתיקודקסלנסחיש?כןאם,לעשותישמה•
.המדינהלמשפטגםכמוהרבנייםהדיןלבתיגםשנצרךדבר',וכולתנועה,ביטוח,חברות

מתחללשמיםשםונמצא"זרותממדינותחוקיםיבחרואחרתכי?עבריקודקסלנסחחובהלמה•
מהמשפטחלקיםיסגלולפחותאז–עבריקודקסיהיהאם."בעמיםוגםבישראל,גסהבמידה
.חיוביוזה,העברי

המשך הרב הרצוג

.דתיאופיבעליוהליכיםדתייםשיקולים,דתייםערכיםמכילדתימשפט•
.הללוהשיקוליםאת(השארבין)לשקולאמוריםוהשופטיםהמחוקקים•
דתייםלהיותחייביםהםולכן,האלוהדתייםהשיקוליםאתלשקולראוייםלהיותצריכיםהם•

.הדתיתהתפיסהעםולהזדהות
.בלבדוחילונייםאנושייםאינטרסיםהכולל,חילונימשפטהואהמדינהמשפט,זאתלעומת•
בסטנדרטיםלעמודצריכיםואינםדתייםשיקוליםלשקולצריכיםאינםוהשופטיםהמחוקקים•

.דתיים
ולהחיללפרשצריךעכשיו.אותןמחלןהואהדתימהמשפטנורמותלוקחאזרחיכשמשפט,כלומר•

חוקישלהתוקף–פורמליחילון.1:סוגים2ביןמבחיןהוא.החילונייםהסטדנרטיםלפיאותן
של"הבסיסיתהנורמה"עלומבוססעצמאיהואההלכהחוקישלהתוקף.הכנסתהואהמדינה
.2.דתיולאחילוניהואשלושהתוקףזהאתמשקףהכנסתבידיהעבריהמשפטאימוץ.ההלכה

ואתאותומשנהבהכרחהזאתוההשתלבות,הנורמטיביתבסביבהמשתלבחוק–מהותיחילון
.המקורימהחוקשלוהפרשנות

יחס שלילי–פרופסור אנגלרד 
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אדםלפיאחראדםשלחיובולקייםאדםשלהתחייבותוהיאערבות":הערבותלחוק1סעיף•
העברילמשפטמתאים–"שלישי

מתאימההפרשנותהאם.תאגידלרבות,אדםכתובהפרשנותבחוק?"אדם"מיהו–נשאל,כעת•
.לא–בישראלהחוקלפי.כן,ההלכהלפי?ערבלהיותיכול13בןאדםהאם.בהכרחלא?להלכה

לפי.2.ההלכהלפיבכלללדוןכשיריםאינםאזרחייםמשפטבבתישופטים.1:נוספותדוגמאות•
צורךואין,עדיםשניבפניפהבעלצוואהלתתיכול"מרעשכיב"(23'ס)הירושהוחוקההלכה

.שלאברור,החוקלפי?ההלכהלפיכשריםעדים2נדרשיםהאם.בכתב
לתמוךסיבהואיןמהותיתוגםפורמליתגםאותהמחלןהמדינהמשפטלתוךהלכהאימוץ,לכן•

.דתיתמבטמנקודתבה

המשך אנגלרד וחילון מהותי

תלוישאינועצמיתוקףלהלכה.אותהלחלןיכולאינוהמדינהבמשפטהעבריהמשפטשילוב•
.העבריבמשפט

לא,הלכהחכםשלד"פסשלמעשהמשוםאיןהישראליבמשפטע"המקליטתשלבמעשה•
?זאתבכללשלבחשובלמה.הכנסתשלריבונותהמבחינתולאההלכהשלעולמהמבחינת

הנורמותאימוץעצם,הלכתיותולאלמשפטיותאותןהופכתהנורמותשלשהקליטהלמרות.1•
.תרבותיתמבחינהחשובהוא

במשפטאותולשלבהיאלחייםאותוולהחזירהעבריהמשפטאתלהחיותהיחידההדרך.2•
.מפותחולאקפואיישארהוא–בחוץאותונשאיראם.המדינה

דעתו החולקת של פרופסור אלון 
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ואי אפשר לקלף , המשפט העברי הוא משפט דתי. 1
-הגרעין התרבותי"את השכבה הדתית ולקיים את 

"חילוני
המשפט הפרטי בזמן הזה אינו בעל משמעות . 2

–עניינו בשאלות טכניות ומעשיות . תרבותית עמוקה
נזיקין וכול, מה הכי יעיל בחוזים

תשובתו של אנגלרד בנוגע לטענה התרבותית של אלון
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ד"בס

במשפטחמישישיעור
ישראלבמדינתהעברי
והחקיקההעבריהמשפט

ההחדשהישראלית
29.11.2022

גרינברגדוד

26



 ,ופרשנותםליישומםבנוגעהעבריהמשפטמקורותעלנסתמךכמה–ע"למהקשוריםחוקיםמשיש•
?הישראליהחוקעםהתנגשותשלבשעהבפרט

השיעורשלהמחקרשאלת

-העבריהמשפטשליסודייםעקרונותמאמץהחוק•
•"1. בעלותמכוחשלאכדיןהחזקתוהיאנכסשמירת(א)
.חנםשומרהוא,לעצמוהנאהטובתבשמירתולושאיןנכסהשומר(ב)•
הוא,שואלואיננו,לעצמואחרתהנאהטובתבשמירתולושישאוהשמירהבעדתמורההמקבלנכסהשומר(ג)•

.שכרשומר
".שואלהוא,תמורהליתןבליממנוליהנותאובולהשתמשכדינכסהשומר(ד)•

1967השומריםחוק

•2. (.ג.ד–התובעעלההוכחהנטל)ברשלנותונגרמואםלנזקואוהנכסלאבדןאחראיחנםשומר(א)"
היהיכולולאמראשלחזותןעליוהיהשלאנסיבותעקבנגרמואםזולת,לנזקואוהנכסלאבדןאחראישכרשומר(ב)•

אםהשומרפטור,החזקתושלהעיקריתלמטרהטפלההייתההנכסעללשמורכשהמטרהאך;תוצאותיהןלמנוע
.(.ג.ד-השומרעלההוכחהנטל)ברשלנותושלאנגרמונזקואוהנכסאבדן

שאחריותוובלבד,(.ג.ד–מוחלטתאחריותשלמשטר)יהיואשרגורמיהםיהיו,לנזקואוהנכסלאבדןאחראישואל(ג)•
".כדיןשלאבנכסמחזיקמשלחמורהתהיהלא

שומריםאחריות
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רוכשאצלאחד,עותקים2-למחלקיםהיופעם.הדוכןבעל,ששוןאצלאותוומפקידלטוטוהימוריםטופסרוכשאדם•
.זוכהוהרוכשהטפסיםביןמשווים–נכוניםהיוהםואם,הניחושיםעםהדוכןבעלאצלואחד,הניחושיםעםהטופס

תוצאותכלאתנכונהניחששהואואומרשלוהטופסעותקעםמגיעעלי–המשחקאחרי.הטופסאתמאבדששון
."יודעלא"הוא–לטופסקרהמהלחלוטיןברורלאלששון.המשחקים

.הזכייהכסכוםאותולפצותעכשיוחייבהואולכן,הטופסעלשומרהיהשששוןטועןעלי•

המקורותביןסתירהללאמקרה–ששוןרחמים 'נעליאסעדחוסיין 341/80א"ע

.("לבעליוחומריערךבעלקניין")השומריםחוקחלהטופסעל•
שלהעיקריתלמטרהטפלה"עסקההיאשהשמירהונקבע,שכרשומרבוודאיהוא–הואשומרסוגאיזהבשאלה•

'בסכמפורט,"החזקתו .(ב)2

קובעש"בימ

 .פטוריהיההוא–התרשללאשהואלהוכיחיצליחששוןאם•
כנראה–כןאם ?כאןאותהונחילהנזיקיןמפקודתהמושגאתניקחהאם ?דנןבמקרההתרשלותזומה–השאלה•

.התרשלכןשהוא
.העבריהמשפטבמקורותבודקש"בימ–העברימהמשפטלקוחשהחוקמכיוון ,אבל•
"בפשיעהאםכילשלםחייבואינוואבידהמגניבהבשבועהפטורחנםשומר" :א ,רצא ,משפטחושן ,ערוךשולחן•
הנחתיאנאיודעאיניהשומרלוואמר ,פקדוניליתןואמרמעותביןכליםביןחברואצלהמפקיד" :מציעאבבאמשנה•

".מיידלשלםוחייבפושעזההרי–זהפקדון
אפשראי–נזקהוכחתשאיןנקבע ,זאתעם .הישראליהדיןלפיוגםהעבריהמשפטלפיגםחייבששון–מסקנה•

לביןהעבריהמשפטמקורותביןקונפליקטאין ,הזהבמקרה .נכוניםניחושים 12עםהיהשהטופסלהוכיחבאמת
.הישראליהחוק

בהתרשלותדיון
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ס"ע(בעצםאחדכל–זהכתבמוסר)ז"למוכחובאגרות2עםקופתבנקשלהכספותבחדרמצאהנדלס•
אחתכל10,000₪

מקפידלאהבנקבפועלאבל,לשםלהיכנסאישורלקבלצריך,להלכה.חופשיתהיאהכספותלחדרהכניסה•
.זהעל

חודשים4שעברוולאחר.למשטרהביחדשהלכוהבנקומנהלהנדלסי"עבמשותףלמשטרהנמסרוהאגרות•
.לקבלןתובעמצידוהבנק.באיגרותאתהנדלסמרתבע,אותרלאוהבעלים

:אבידההשבתחוק• לוולמסרההרשותלבעלעליהלהודיעחייבאחראדםשלברשותואבידההמוצא.3"
".כמוצאאותויראו,לידוהאבידהאתהרשותבעלקיבל;דרישתולפי

כולםכי ,לא–סופרמרקטנניח)ממששלשליטה ?חזקה ?בעלות ?אחראדםשלרשותזומה–השאלה•
 (אמיתיסינוןללאנכנסים

סתירהעםמקרה–הנדלסאליעזר 'נמ"בעעםקופתבנק546/78א"ע
העברילמשפטהחוקבין

אדםשלברשותוהאבדהשנמצאהבמקרה.לבעליההאבדההשבתהיאאבדההשבתחוקשלמטרתו•
מטבעיחזורהמאבד.א:כי,המטרהלהגשמתביותרהטובההדרךזוכילולמוסרהיש–אחר

.מזדמןמגורםיותרלאבדהידאגהרשותבעלכ"בדר.בהרשותלבעלהדברים

.הרשותכבעללראותוישולכן,הבנקעלחליםאלוטעמים,דנןבמקרה•

ברק
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יותרמוטיבציהישלמוצאולעתים.לאבדהכתובתהיאהמשטרה.משכנעיםאינםברקשלהטעמים2•
ראוימיאתהיאהשאלה.ימצאלאהבעליםאםבאבדהשיזכההתמריץלוניתןאםובמיוחדגדולה

–המשווהלמשפטהולךאלון?לתמרץ Toledo Trust V Simmons ניירותשמוצאתבנקעובדת–
קובעב"בארהש"בימ.התנגדהבנק.בהםלזכותדרשהנמצאלאשהמאבדולאחרהכספותבחדר

במקרהזכויותיהעלויתורמשוםבכךאיןאבל,לבנקמיידלדווחעליהשהיהואומר,העובדתלטובת
.יופיעלאהמוצאבו

אפקטיביתשליטהעםבנכסחזקהצריך"אחראדםשלרשותו"שלצורךנקבע•

אלון

–ד,ב,מציעאבבאמשנה• לפנימצא.החנוונישל–לחנווניהתיבהבין.שלואלוהרי,בחנותמצא"
(בנק,כספיםחלפן=)שולחני ".שולחנישלאלוהרי–לשולחניהכיסאבין.שלואלוהרי–

–ד,טז,ואבדהגזלהם"רמב• .החנותבעלשלהןהרילחנוניתיבהביןהיואםבחנותמעותהמוצא"
לבעליההחנותתקנהלאולמה.מוצאןשלהןהריולחוץמתיבהלומרצריךואיןהתיבהעלמצאןואם
."המשתמרתחצרשאינהלפי

מהמשפטשואבהשומריםחוק,אלוןלפי.אפקטיביתשליטההיאהעבריהמשפטעמדת,כלומר•
(המשווהולמשפטלהיגיוןבנוסף)העבריהמשפטלמקורותללכתצריךולכן,העברי לטובתפסיקה=
.הנדלס

העבריהמשפטמקורות–אלון
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לכוונתביחסממנוהמשתקףפי-על,מתוכוכלקודםלהתפרשחייבהישראליהחוק"•
הןכי,לכךתיצלחנהלאאמריקאי-האנגליהמקובלהמשפטמןאסמכתאות.המחוקק

נתגלהשבובמקום(פוססיה)החזקהבעלמיהשואלתשונהיסודהנחתעלמבוססות
לצורךוהדרכההשראהלשאובנוכללאהעבריהמשפטמןשגםסבורני......האבידה
זובסוגיהשלוהיסודהנחותגםכי,זהמקוריישראליחקיקהמעשהשלפרשנותו

(פרסומפציות)חזקותעלהדגשבשימתלמשל,הישראליהמחוקקממגמתשונות
בדוגמאות,המשתמרתהחצרבעלשלאוהשולחנישלהקניןזכותלהוכחתעובדתיות

"המקורותמןהביא,אלוןהשופט,הנכבדשחברי
ברקכדעתלמעשהפוסקלנדוי•

לנדוי

הנוסףלדיוןנחזורבהמשך.הבנקלטובתופוסקהערעוראתמקבלש"בימ•
העבריהמשפטאתשמחזק,המשפטיסודותחוקאחרישהתבצעהדיןלפסק

הדיןפסק
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הסתמכותלא,זאתעם.פרשנותלצורךע"המלמקורותלחזוריש–בעד,אחדבקוטב,אלון.1
.(הנדלס)בלעדית

(מיטובה89/51)נגד,השניבקוטב,(האב)חשיןזלמןשניאור.2 – לפרשגדולהטעותזותהא"
באוצרותהמקורשלהדבריםותוכןהדבריםהדבקלפיהחדשיםבחוקינוניבוכלמונחכל

"מקורמאותולוקחושהם,הדברברוראםאף,מצוירהםבהםהעתיקהתרבותנו
ע"המלמקורותלחזורישעקרוניבאופן–לאלוןיותרקרובה,בינייםעמדת,כהןחיים.3

בפרשתספציפית.ע"מהמאותםשאבהמחוקקבובמקוםניביםאומושגיםפרשנותלצורך
.העברימהמשפטנלקחלאבכללהרשותמונח,הנדלס

אושניבשברורבמקומות–מאלוןיותררחוקהבינייםעמדת,ליפשיץברכיהופרופסור.4
למקורותבהתאםלפרשנותלסתירההניתנתחזקהישע"מהמשאוביםהסדראונוסחה

אבל,ע"מהמשאוליםהניבאוהמושגרקאם?החזקהאתסותריםאיך.העבריהמשפט
רקעברימשפט–כלומר.ע"למבהתאםמפרשיםלא–אחרתאומקוריתהיאהמהות

.העברימהמשפטלקוחותוהמהותשהצורהכשמשוכנעים

העבריהמשפטמקורותעלמבוססיםאוהשואביםהסדריםאומונחיםבפרשנותגישות
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ד"בס

שיעור שישי במשפט  
העברי במדינת ישראל

:  המשפט העברי בפסיקה
חוזים

06.12.2022
דוד גרינברג
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ש"שבימקובעהמקובלהמשפט.מוחלטתבטלותקובעהקונטיננטליהמשפט:חוקיבלתיבחוזה•
עלתהיההנתבעיד–כאחדשניהםחטאו.מסויםתוקףישאך,כזהבחוזה"ידיוילכלךלא

,לדוגמה.שמותרהחוזהשלהחלקאתמקיימים.לחוזהמסויםתוקף–העבריבמשפט.העליונה
שיקולשמעניק31'בסזהעיקרוןאימץהחוזיםחוק.בההריביתחלקאתלאאך,הלוואהיחזירו

זילברגבידיזהבעיקרוןהדיוןעלבהתבסס,חוקיבלתיחוזהשלחלקיבקיוםהמשפטלביתדעת
.(פרידמן)מקוריתישראליתהמצאההוא31'שסלטעוןניתן,לחלופין.קרטוזד"בפס

אימוץ מנגנון מהמשפט העברי לחוזה בלתי חוקי

בגישתזילברגשלדיון.האנגליתהגישהבמולמעשהפסיקה:(ד"שכאישורללאהשכרה)קרטוז•
.החוזיםבחוק31'סאומץשבעקבותיו,העבריהמשפט

הדעתשיקולובעקרון31'בסלשימושדוגמה:(מסלצורךבחוזהפיקטיבייםמספרים)הווארד•
במשפטכמו,חוקיבלתילחוזהמסויםתוקףומתןחוקיבלתיחוזהשלחלקיבקיוםש"לבימ

.העברי

פסקי דין בחלק החוזים

להשקפהבהתאם"הציבוריהסדר"המונחפרשנותשלהעדפה:(קיבהוקלקולהפטורתנית)צים•
.ישראלשבמורשתהחייםקדושתלעקרונותתואמתהיאכי,האמריקאית

תוםמתיהחלטה.2העבריהמשפטעקרונותבאמצעותלבתוםהמונחפרשנות.1:ישופה'נרוט•
.ע"שבמ"והטובהישרועשית"לעיקרוןבהקבלהנונונוסתםהואומתיחובההואלב

ע ומורשת ישראל"פרשנות מושגי שסתום בהתאם לעקרונות המ

רציו לשיעור
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החוזהאישורלפניעודמושכרתכשהדירה,לקרטוזדירההשכיר(ייקובס'ג)המערער•
לאחוזה–פליליתעבירההמהווהדבר,(קייםלאכבר)דירהשכרלענייניהדיןבבית
.חוקי

אינושהחוזהבנימוקשימושתוך,החוזהתוםלפניקרטוזשלפינויואתתובעייקובס'ג•
.שוכרלאבכללהואולכן,חוקי

?החוזהשלמעמדומה:המשפטיתהשאלה•
.כדיןשלאבדירהיושבהשוכר.בטלהחוזה,הקונטיננטליבמשפט•
מה.העותמניתהפרודצדורהחוקאתיש.החוזיםחוקחקיקתלפנימתבצעהדיון•

?עושים

לפני חוק החוזים–ייקובס נגד קרטוז 'ג110/53א "ע

.תביעהזכותתצמחלאעוולהבתמעילה–המקובלבמשפטשהתקבלהרומיהכלל•
.לאדםיסייעולאאלא,זכותשאיןלאזה–מהותיתולא,דיוניתעילה

.העליונהעלתהא(שוכר–שלנובמקרה)הנתבעיד–כאחדשניהםחטאו•
שמבססלתובעויסייע"ידיואתילכלך"לאהמשפטביתאבל.בטללאהחוזה:זילברג•

.השוכראתלפנותאין:מסקנה.עבירהעלהתביעהאת

זילברג
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:דוגמאות.תקףחוקילאשחוזההיאהעמדה:העבריבמשפטהעמדהמהבוחןזילברג•
,נניח."בדייניןיוצאתקצוצהריבית":(ב"עסאמציעאבבא)א,ו,ולווהמלווההלכותם"רמב.1•

אתשילםלווהואם,הדיןביתבידיהריביתשלאכיפהאין.לריביתבנוסף₪אלףשלהלוואה
שלשלילהאין,כלומר.עצמםהאלףשלאכיפהישכןאבל.בחזרהאותהלתבועיכולהואהריבית

."החוזהמןידיומושך"לאהדיןבית.לחלוטיןהחוזהתוקף

המשך זילברג 

באחדהקניןונתקייםהמעותהמתנתבשבילהמקחבשווישהוסיףכגון,באיסורשנעשהמקח"•
–".המקחלבטליכולמהםאחדואין,היתרשלכשערונותןקייםהמקח,ההקנאהמדרכי

.הריביתאתלאאך,ההלוואהקרן,שלההחוקיהצדאתרקלאכוףוניתןקיימתהעסקה

ח"חושן משפט ר, שולחן ערוך. 2

כלוכן.קיימיםמעשיואותושמכיןפיעלאף,טובביוםלומרצריךואין,בשבתהנותןאוהמוכר"•
".ונותניןהשבתלאחרוכותביןקייםהקנייןבשבתמידושקנומי

בלתיאינהעצמההחוזהשאכיפתבמובןורקאך,כמובן.חוקיבלתיחוזהשלאכיפה,כלומר•
.עצמהההלוואה–ההיתרבחלקרק.ריביתמתןכגון,חוקית

פרק ל הלכה ז, ם הלכות מכירה"רמב
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במשפט.בכללתקףלאהחוזה–בקונטיננט.מאסרשנתייםהיאההשכרהחוקשלהסנקציה•
החוזהשלאכיפהתהיה–העבריבמשפט.ידיוילכלךלאש"בימאך,קייםהחוזה–המקובל
.המותריםבחלקיו

יישום של זילברג לפרשת קרטוז

.זאתידעהוהיא,הרשותבידימופקעמהקרקעששלישבמצב,למיארהקרקעמוכרתהווארד•
שליששלהחזרהבדמות,מהעלותשלישלהפחיתאך,החוזהאתלקייםודרשו,גילומיארה

.מהחוזהלהשתחרררוצההווארד.ששילמומהסכום
אומרתהווארד.ממסלהתחמקכדיבחוזהנכתבהסכוםכללא:חוקיהבלתיהחוזהאלמנט•

החוזהולכן,חוקיבלתיחוזהעשינו,לחלופין.בחוזהשכתובממהשלישלהםתיתןשהיא
.בטלבכלל

עלהנתבעשידואמרנו,הנתבעתהיאהרמאיתכי,הנושאאתתפתורלאהאנגליתהשיטה•
.צודקתבלתילתוצאהנגיע,האנגליםלפינפעלאם.העליונה

אחרי חוק החוזים–מיארה ' א הניה הווארד נ"ע

בלתי מוסריים או סותרים את תקנת  , תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, חוזה שכריתתו.30"•
."בטל–הציבור 

אם , רשאי בית המשפט30אולם בבטלות לפי סעיף ".....–31' ס, תוספת של הדין הישראלי•
כולה או , 21לפטור צד מהחובה לפי סעיף , ובתנאים שימצא לנכוןלעשות כן שמן הצדקראה 

בקיום החיוב לחייב את הצד השני –ביצע את חיובו לפי החוזה ובמידה שצד אחד , מקצתה
."כולו או מקצתו, שכנגד

אומץ ברובו מהמשפט הגרמני הקונטיננטלי–חוק החוזים 
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הבטלות  . סייג גדול לעקרון בטלות החוזה הקונטיננטלי–31' המשמעות של ס•
.נתונה לשיקול דעת בית המשפט

המשך חוק החוזים

.מהחוזהחלקיקייםש"בימ,לכן.לבתוםבחוסרנהגההווארד•

ד הווארד"ביישום לפס, שמגר

הגרמנימהדיןמגיעהלאהיא.זרהמשפטמשיטתמגיעהאינהזוהוראה:פרידמן•
שלשלילהיש–שווהאשמהמידתוישבמידה,האנגליהדיןלפיאפילו.האנגליאו

.מקוריתישראליתהמצאההואהדעתשיקולשל31'ס.התביעהזכות
שהפתרון,אומריםהם.עוולגורםהאנגלישהדיןהבינההחוזיםחוקהצעת:אלון•

עלביסוס,בעצם.זילברגבידיקרטוזבפרשתשנידון,העבריהמשפטעלמבוסס
.העבריהמשפטמקורות

?31' מאיפה מגיע ס
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:עקרונות2מאמץ31'ס•
.חוקילאחוזהשלמוחלטתבטלותשלהקונטיננטליתהגישהשלילת.1•
הגיוניולא,"נשכרחוטאיוצאאין"לפיה,העבריהמשפטשלהיסודיתהמגמה.2•

כמו,עליושחתםחוקילאחוזהקיוםמאיגםהעבריינותלמעשהבנוסףייהנהשעבריין
.הווארדבפרשת

המשך אלון

ודלקתקיבהקלקולקיבלהההפלגהבמהלך.ציםחברתשלבאונייהשהפליגהאישה•
,מערערתצים.התביעהאתמקבלש"בימ.והחברההטבחכנגדתביעה.ארוכהלתקופה

לנוסעשייגרמומנזקיםפטורהשהחברהנאמרבו,הנסיעהבכרטיספטור'סבאמצעות
?רשלנותםבשלהאונייהעלבהיותו

?זאתפטורבתנייתנכירהאם•
,זאתלעומת.תקף–הטעיהאיןעודכל.אלובתניותמכירההאנגליתהשיטה:זילברג•

.כאלובתניותמכירהאינההאמריקאיתהשיטה
המושרשותלהשקפותתואםשזהמכיוון,האמריקאיתההלכהאתמעדיףזילברג•

הפרוצדורהחוקלפיהציבוריהסדראתהנוגדחוזהלבטלאפשר.היהודיתבתודעה
?הציבוריהסדרשלהמונחלתוךניצוקתוכןאיזה,לשאולישכעת.העותמנית

צים נגד מזיאר461/62א "ע

39



קדושתאתמעדיפיםאנו:לעניינומשמעות.האדםחיישלהכבירהערךאתמפארתהיהדות•
שלהפטורתנייתאתונפסולהאמריקאיתההלכהאתנאמץ,לכן.החוזיםחופשפניעלהחיים

.צים
העברילמשפטבהתאםשסתוםלמושגיפרשנותמתן:מסקנה•

המשך זילברג

סופיתראייהמהווההדירהשקבלתכתובבחוזה.רביםפגמיםועםבאיחורדירהקבלת•
התחייבויותיהקיימהשהחברהומוחלטת

ומורשתהעבריהמשפטלעקרונותלפנותיש,לב-תוםכגוןשסתוםמושגילפרשבבואנו:אלון•
.ישראל

רוט נגד ישופה18/77א "ע

,הימנונוחההבריותורוחבאמונהונותןשנושאמיכל:אפרשה,בשלחפרשת,מכילתא•
כולההתורהכלקייםכאילועליומעלין

(מעלהשלדיןבבית)=לדיןאדםשמכניסיןבשעה:רבאאמר:א,לא,שבת,בבליתלמוד•
?באמונהונתתנשאת:לואומרים

דוגמאות של אלון
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"  ועשית הישר והטוב"ולכן צריך לפעול בצורה של , אין בכוח המחוקק לצפות את כל המקרים
והן במקרים שבהם יש  , הן במקרים שיש לאקונה, הוראה כללית שמכסה על כלל המקרים-

.אך מימושה נוגדת לעקרונות היושר, זכות

יש ועשיית הישר והטוב אינה אלא דרישה : ויישומו של עיקרון זה הוא באחת משתי דרכים
ויש שבכוחו  , שאין כופין עליה, ממידת חסידות, דתית של עשייה לפנים משורת הדין-מוסרית

לפי הנסיבות והכל לפי הכל , נפקות משפטית מלאהומכוחו של עיקרון זה נוצרו דינים בעלי 
.העניין

או , אלון מסכם ואומר שבית המשפט צריך לבחון ולקבוע מתי עיקרון ועשית הישר והטוב
.הוא נהפך לחובה–ישופה ' במקרה של רוט נ. נהפך לחובה, עיקרון תום הלב–ביישום לכאן 

פרשנות של מושג השסתום שקיים בחוק ויציקת תוכן לתוכו בהתאם  . 1: שורה תחתונה
.האם אכיפה או סתם נו נו נו–פרשנות של היקף הסמכות . 2לעקרונות המשפט העברי 

המשך אלון
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ד"בס

שיעור שביעי במשפט 
העברי במדינת ישראל
המשפט העברי במשפט  

הפלילי

13.12.2022
דוד גרינברג
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להיכנסרשותבקשולא.וסמיםהימוריםשםשמתבצעיםחשדוכילביתשהתפרצושוטרים•
.לעליוןמערערהוא.בתקיפהומורשעהשוטריםאתהודףר'אפנג.כשוטריםהזדהוולא

מדינת ישראל' ר נ'אפנג89/78פ "ע

כפינהגשלאלהראותבידוישאםלמחדלאולמעשהפליליתמאחריותאדםלפטורניתן"•
אוחמורהחבלהגורמותושהיואחרתבדרךלמנעןניתןשלאתוצאותלמנועכדיאלאשנהג

ברכושאו,עליושהגנתםאחריםשלבכבודםאובגופםאו,ברכושואובכבודו,בגופופגיעה
ושהרעהמטרהלאותהלעשותסבירצורךמשהיהיותרעשהשלאובלבד;בידיושהופקד

."שמנעהרעהכנגדשקולהבלתיאיננהשגרם
להגןמחויבשאניאחריםאוכנגדיתקיפהשלבמקרהרקתקפההצורךהגנת,כלומר•

.הביתבעלולאאורחהיהר'אפנג.עליהם

(1994-לפני הרפורמה ב)הגנת הצורך בחוק העונשין דאז

עללהגןמסוגלאהיהשלאסבירלא.ספציפייםלאנשיםרקמוגבלתשההגנההגיונילא:אלון•
שמכירות,ובקונטיננטב"בארה,שונותמשפטיותמערכותיש,בנוסף.שמותקפיםאחרים
.מותקףאדםכלכלפיהצורךבהגנת

?ר זכאי להגנת הצורך'האם אפנג
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להצילושניתן,להרגו(.ג.ד–אחדכל,כלומר)חבירואחרלרודףמניין:רבנןתנו":ב"עעגסנהדרין•
.("טז,יט,ויקרא)"'רעךדםעלתעמודלא':לומרתלמוד?(.ג.ד–הרודףאתלהרוג–כלומר)בנפשו

באחדלהצילוויכול,חבירואחררודףשהיהרודף:אומרשאולבןיונתןרבי;תניא":א"עעדסנהדרין•
להרוגלא,בתוקףפגיעהבמינימוםהמותקףאתלהצילחובה,כלומר."עליונהרג–הצילולאמאיבריו

.מייד
צריךראשוןדבר.להורגואחריומרודףנרדףלהצילמצווהאחדכל:ז-ואפרק,רוצחהלכותם"רמב•

.זאתלעשותצריך–הריגהולאבאיברפגיעהבאמצעותלהצילניתןאם-מכןלאחר,הרודףאתלהזהיר
.הרודףאתלהרוגצריך–אפשראיאם

דין רודף–אלון מביא התייחסויות מהמשפט העברי 

מסכנתשאינהמחבלהוגםעליהגנתושאיןאחרשלהגנהעלגםחלהההגנה:יג,גפרק,קמאבבאש"רא•
.תקיןלא–בחוזקהופגעת,מועטהבחבלהלהצילאפשראם:הנחיצותסייג.חיים

היאהצלהבחבלה.חובההיאהצלהברצח:חייםמסכנתלאמחבלההצלהלביןממוותהצלהביןהבדל•
.רשות

מסכנתשאינהבחבלהגםחלהההגנה.עצמיתבהגנההכרה:יג,א"תכסימן,משפטחושןערוךשולחן•
.ש"הראעםבעצםמסכים.עלימוטלתאינהשהגנתוואדםחיים

?ולא למוות, ע חלה גם במקרה של רודף לחבלה"האם ההגנה במ: שאלה

אם לא  . 3פגיעה מינימלית . 2אזהרה . 1: להציל נרדף מרודף להורגו בשלבים הבאיםחובהבמשפט העברי •
.הרג–עזר 

,  להצילחובהאך אין , שהגנתו אינה מוטלת עליואדם שאינה מסכנת חיים ההגנה חלה גם ברודף לחבלה •
.הפגיעה המינימליתגם כאן חל עיקרון . אלא רשות

סיכום ביניים
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חובהלישישכאחריםלאנרחבבאופן"עליושהגנתםאחרים"אתמפרשאלון•
.עליהםלהגןמוסריתנכוןאושראויאחריםאלא,עליהםלהגןמשפטית

ר'יישום של אלון לפרשת אפנג

היאבחוקההוראה.1:כי,העבריהמשפטשלזוהחלהמקבללא:זוסמןהנשיא•
עלמקובלאינוהעבריהפליליהמשפט.2.עברירקעשוםאין,לחלוטיןאנגלית
נואפתכהןבתהיוםישרוףלאאחדאף:לדוגמה.בימינוהישראליהציבור

.ר'אפנגאתמזכה,הספציפיבמקרה.היום
והנורמהלחוקבהתאםרקחלהההגנה.אלוןעםמסכיםלא:אשרהשופט•

.העונשיןשבחוקהאנגלית

תגובת השופטים האחרים לאלון

.הזולתהגנתאתגםכוללתעצמיתשהגנהוקובעאלוןשלהגישהאתמאמץ•

(1994)לחוק העונשין39תיקון 
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.בכוחשימושתוךהסכמתהכנגדבעילהעקבאשתובאינוסבעלשלהרשעה•
האנגלילדיןבהתאם,טועןכהן."....כדיןשלא,אישההבועל"כתוב(345'ס)העונשיןבחוק•

הסכמהמהווההנישואיןעצםכי,בעלהבידינשואהאישהשלאונסדברכזהשאין,המסורתי
.יחסיםלקיוםמתמדתהדדית

אבל,(האנגליהדיןאימוץ,כלומר")אשתושאינה"נכתבהעונשיןחוקשלהראשוןבנוסח•
."כדיןשלא"-לשינוהשניבנוסח

כהן נגד מדינת ישראל91/80פ "ע

אדםהאישיהדיןלפיהאםלבחוןיש.האדםשלהאישידינו="כדיןשלא":בכורדודהשופט•
.העברילמשפטלפנותצריך,יהודיםשלבמקרה.רצונהכנגדאשתועםיחסיםלקייםרשאי

.(יחסים)=מצווהלדבראשתואתשיכוףלאדםאסור:ב,ק,עירובין,בבליתלמוד•
.בכפייהיחסיםלקייםכאיסורזהאתמפרשים:ערוךושלחןם"רמב•
–אותהדוחהבעלהכייחסיםלקייםרוצהשלאאישה:ידפרקאישותהלכותם"רמב•

רואיםאנו–כלומר,"להלשנוישתבעלכשבויהשאינהלפי",גטלתתהבעלאתמחייבים
.יחסיםלכפותשאסור

?מה חשבו  השופטים על טענה זו

.העברי-מכוח העמדה של המשפט האישי הרלוונטי , יש לדחות את טענתו של כהן•

המסקנה של השופט בכור
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להתעלםוצריךהעבירהלהגדרתרלוונטילא"כדיןשלא"הביטוי:פורתבןהשופטת•
.כהןאתלהרשיעיש.ממנו

.הראשוןהחוקמנוסח"אשתושאינה"המיליםאתמחקההוועדה:כהןחייםהשופט•
.בעלהבידיאישהבאונסמכירהשלאהמסורתיתהאנגליתההלכהשלדחייה:המשמעות

.מיותרות"כדיןשלא"המילים

ע"דחיית הערעור ללא שימוש במ–דעות כהן ובן פורת 

.שלא בהסכמתה החופשית–כיום. הבועל אישה כנגד רצונה תוך איום–בעבר•
".  שלא כדין"העיפו את המילים •

עבירת האינוס בחוק העונשין כיום

הרחבה של הגנה על הזולת לא רק . פנייה למשפט העברי גם בתחום המשפט הפלילי•
.  כ בחוק העונשין"מה שאומץ אח, ר'אלון בפרשת אפנג–לאנשים שחובה להגן עליהם 
.ע על מנת להכריע שאונס של אישה נשואה הוא אכן אונס"בפרשת כהן בוצע שימוש במ

סיכום 
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ד"בס

שיעור שמיני במשפט  
העברי במדינת 

ישראל
חוק יסודות המשפט

20.12.2022
דוד גרינברג
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פרשנות מושגים 
-משפטיים

ערכיים כגון צדק 
או תום לב

.יש לפנות לחוק יסודות המשפט, מדובר בלקונה: אלון•
.יש לפנות לדרכי פרשנות רגילות, לא מדובר בלקונה: ברק•

פרשנות חוקים

.בפרשנות חוקיםהשראהבקבלת " ראשון במעלה"למשפט העברי יש מעמד : אלון•
.אין למשפט העברי מעמד מיוחד: ברק•

רק חסר או גם 
בסקי'רז'ז? חלל

.קיר שחסרה בו לבנה-נושא שיש בו הסדרה שחסרה –לקונה , פניה לחוק רק במקרים של חסר: ברק•
.מקום שאין בו בכלל הסדרה או קיר, גם במקרים של חלל: אלון•

מורשת  "מהי 
?"ישראל

מתוך . משפט העברי מהווה חלק קטן בלבד. ישראל הישנה והחדשה. הגות של עם ישראל לאורך שנים ותקופות שונות: ברק•
.יושר ושלום ולא אחרים, צדק, מורשת ישראל צריך לפנות לעקרונות של חירות

.בעיקר המשפט העברי: אלון•
(.התיקון נוטה יותר לדעת אלון)הוספו במפורש" משפט עברי"תוקן החוק והמילים 2018-ב•

רציו לשיעור חוק יסודות המשפט



עיקרילפילהשליםצריךחסרשלבמקריםלפיו,המלךלדבר46סימןרקעעלמגיע•
.באנגליההנוהגיםהצדק

נקבע?לסימןפניהמצריךהמדינההקמתאחרישנוצרחסרגםהאםהתלבטו•
.הסימןשלמסויםצמצוםשהיווהמה,שלא

רקע לחוק יסודות המשפט

בדברתשובהלהמצאולא,הכרעההטעונהמשפטיתשאלההמשפטביתראה.1"•
,החירותעקרונותלאורבהיכריע,היקששלבדרךאופסוקהבהלכה,חקיקה

משפטהופיעלאהמקוריהחוקבנוסח)העבריהמשפטשלוהשלוםהיושר,הצדק
".ישראלומורשת(.ג.ד–2018-מתיקוןזה,עברי

.בטל–1947-1922,ישראל-לארץבמועצתוהמלךלדבר46סימן(א).2•
חוקתחילתלפניבארץשנקלטבמשפטלפגועכדי(א)קטןסעיףבהוראותאין(ב)•

."זה
כפייהללא,ישראלבמורשתלהשתמשאפשרותלתתשרצונאמרההסברבדברי•

.החוקעלהעבריהמשפטשל

1980–ם "חוק יסודות המשפט תש
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.משניתאוראשיתחקיקה–"חקיקהבדבר"•
נמוךש"בימבידיגםאובלבדהעליוןש"בימשלבהלכותמדוברהאםמחלוקת.פסיקה–"פסוקהבהלכה"•

נמוךש"בימבידיהלכותגםכוללתפסוקהשהלכהסבורכהן,זאתלעומת.העליוןש"בימרק,אלוןלדעת?יותר
.יותר

.כלליתפרשנותגםשכלולהוייתכן,לענייןמענייןאנלוגיה–"היקששלבדרך"•

:שאלה שאין לה תשובה במקורות הבאים? מהי לקונה

יסודלמונחינזקקישראליחקיקהשדברמקום"–המשפטיסודותלחוקלפנותואיןבלקונהמדוברלא:ברק•
לצקתהואהמשפטביתשלתפקידו,"ערכיים"מושגיםבהםוכיוצא"הציבורתקנת","לבתום","צדק"כגון

.בישראלוהרצוייםהמצוייםהחייםבתנאיובהתחשבהחוקשלמטרתופי-על,אלהבמושגיםקונקרטיתוכן
("ז"בלעלאקונה)"ריקשטח"בפניכללניצבהשופטאיןאלהבעניינים

וערכימוסרבמערכישיסודם,משפטמושגי"–המשפטיסודותלחוקפניההמצריכהבלקונהמדובר:אלון•
לתוכןמפניםאינםלכינויםשפרט....באלהוכיוצאהציבורתקנת,לב-תום,צדק:המושגיםכגון-תרבות

"ריקשטח"מילויבבחינתהיאבהםתוכןשהצקתלינראה,שהואכלסובסטאנטיבי

?ערכיים-מה מקומם של פרשנות של מושגים משפטיים

שימשהעבריהמשפט.1?למה.חוקיםלפרשנותהשראהלצורךבמעלהראשוןמעמדישהעברילמשפט:אלון•
ליצירתאחידהתשתיתמספקהעבריהמשפט.2בפרשנותגםצריךולכן,הישראליתלחקיקה"ראשימקור"

מהשלהבנהמייצרהואאבל,במפורשלפרשנותמתייחסאינוהמשפטיסודותחוק.3ישראליתמשפטתורת
.בכורהמעמדישמערכתלאיזו,המחוקקבידיהמועדפתהמערכת

הגשמתלשם,מתוכוחקיקהלפרשצריך.העבריבמשפטהאנגליהמשפטאתלהחליףטעותזו.מסכיםלא:ברק•
.תכליתיתפרשנות=הרלוונטיתהחייםמציאותרקעעלהחקיקהמטרת

פרשנות חוקים
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.לקונה,ריקשטחשלבמקומותרקחלהמשפטיסודותחוק•
.חוקיםבפרשנותמיוחדמעמדאיןהעברילמשפט•
במשפטזולמשמעותבהתאםלפרשוישהעברילמשפטהמיוחדביטויאובניבשימושיששבובמקום•

.העברי
.חובהולארשותבגדרהןאבל,העברימהמשפטראיותלהביארשאיש"בימ•

הכרעה בהנדלס

.היקשאוהלכה,בחקיקהתשובהלהשאיןשאלהכל:(אלון)רחבהפרשנות•
.אבןבווחסרה,אבניםקיריש.פרטבווחסר,הסדרישבובמקוםרקקייםחסר:(ברק)צרהפרשנות•

אין,"משפטיחלל"אלא,קירבכללאיןבובנושאמדובראם."מחוקקמעין"לוהופךמשליםהשופט
.המשפטיסודותחוקאתלהחילצריךשבוחסרבכלל

בסקי'רז'דיון בז? "שאלה משפטית שלא נמצאה לה תשובה"מהי 

עלמקבילסעיףאין.הבחירותועדתר"יושלמקדיםבאישוררקבטלוויזיהלבחירותתעמולהשידורי•
התייחסותיש.לחסרקלאסיתדוגמהזו?אישורצריךברדיוגםהאם:בעתירהשאלה.רדיושידורי

.משפטיחסר=היקששלבדרךמשלימיםולכן,פספוסאיזהיש,לשידורים
חסרהלהיותיכולהשממנה,חומהבכללאין,הסדרהבכללאין,פוליטיהסכםשלבנושא,זאתלעומת•

.משפטיחלל=אבן

(דרכי תעמולה)חוק הבחירות: דוגמה
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.העבריהמשפטאתאוהבכזהלאהואכיהעברילמשפטוהפניההחוקתחולתלהגבילכדי–'אאפשרות•
אתמפתחששופטמכךנבהליםלאהמקובלבמשפט.מסוימיםליסודותשמפנהחוקאיןבאנגליה–'באפשרות•

בהסתייגותמדוברלא.רחבבאופןהמשפטאתלפתחהשופטשלהעצמאותאתלשמררוציםאנחנו.המשפט
.העברימהמשפט

?למה ברק מפרש לקונה באופן צר

הייתהלאשבו,נחמנימקרההיאברקגישתשלליישוםדוגמה.ברקשלהגישהכנראהזולהלכהשהתקבלמה•
.העברילמשפטהתייחסלאמהשופטיםאחדואף,בפסיקהאובחוקתשובה

הגישה להלכה

,אגדהשלעולמהוכן,העבריהמשפטשלהלכותיוכללאת,ובראשונהבראש,כוללתישראלמורשת":אלון•
העםבנישלתפוצותיובכלהעבריתשבהיסטוריההשונותבתקופותונדונועלושאלהכפי,ומחשבההגותדברי

עברימשפטבמושגיםהמשתמשים,החוקלהצעתההסברמדבריהשארביןמביאהואלשיטתוביסוס."העברי
מורשתולא,עברימשפטילמקורבעיקרלפנותיש,במשפטשמדוברמכיוון.נרדפיםכשמותישראלומורשת

.רחבהבפרשנות
הוגיםשלרחבהקשתכוללתישראלמורשת.זהיםמונחיםאינם"העבריהמשפט"ו"ישראלמורשת":ברק•

שלרחבהקשתכוללתהיא.מאידךבוטינסקי'וזשפינוזהואת,מחדהנביאירמיהואתכוללתהיא,ודעות
מורשת".בלבדעתיקותלתקופותאו,העברילמשפטמוגבלתואינה,גיאוגרפייםומיקומיםזמנים,תקופות
לארבעהלפנותישהזאתהמורשתמתוך."יחדגםוהחדשההישנה,ישראלשלמורשתהמשמעותו–ישראל

ממורשתבלבדחלקמהווההעבריהמשפט.אחריםלעקרונותולא,ושלוםיושר,צדק,חירותשלעקרונות
.ישראל

."העבריהמשפט"המיליםאתבמפורשוהוסיפוהחוקאתתיקנו2018-ב•

?"מורשת ישראל"מהי 
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ד"בס

שיעור תשיעי במשפט  
העברי במדינת ישראל

המשפט העברי בפסיקה  
זכויות  –( 1980-1992)

יסוד
27.12.2022

דוד גרינברג
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שמתיר(א)7'סאתאזהיהלא.גזענותעקבכהנאמאירהרבאתפוסלתהבחירותועדת•
כעת.ודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראלשלקיומהשלילתאוגזענותעקבמפלגותשלפסילה
התמודדותומתירהבחירותועדתשלההחלטהאתהופךש"ובימ,לעליוןבערעורמדובר
.לכנסת

ר ועדת הבחירות"יו' ניימן נ2-3/84

שנאמרודבריםביןלבלשיםישאך,העבריבמשפטודעותמקורותהרבהשישאומראלון•
294'עמ)ומוסכמותכלליותודעותהדורותלכלשנועדודבריםלבין,מיוחדותדעותאו,לשעתם

.(ד"בפס
ביקורתשהעבירוהנביאים–ישראלבמסורתברורעיקרוןהואהביטוישחופשאומראלון•

אלוהיםדבריואלואלו":לדוגמה.יחידדעתאפילו,ודעהדעהלכלחשיבותמתןאו,נוקבת
הלכתידיוןבמסגרתהואבהלכההביטוישחופשולומראלוןאתלבקרניתן:שפירא)."חיים

.(עושהשאלוןהשלכהזו.מעברולא,התורהחכמיבין
יהדותשלבעולמהמוסדיסוד"–ישראלבמסורתברורעיקרוןהואשוויוןשגםאומראלון•

וממנו,ישראלתורתפותחתבכך.[(ב]כז,א,בראשית)אלוקיםבצלםהאדםבריאתרעיוןהוא
"ואהבתושוויונו-הואבאשראדםכל-האדםשלערכובדבריסודעקרונותההלכהמסיקה

–עקיבא'רלדעת.בתורההחשובהערךמהעזאילבןעקיבא'רביןמחלוקתמצטטאלון•
גדולכללזה–(אלוהיםבצלםבריאה)אדםתולדותספרזה,עזאיבןלדעת.כמוךלרעךואהבת

.מזה

אלון
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הערך,עזאיבןלפי.והבריותהאדםאהבתהואואדםאדםביחסיהעליוןהערך,עקיבא'רלפי•
.בצלםנבראושכולם,האדםשוויוןהואהמרכזי

אזכי,האדםשלהטבעיהמוסראתשתדחקשמיםליראתאסור":קוקהרבאתמצטטאלון•
הנטוע,הטבעיכשהמוסרהואטהורהשמיםליראתסימן.טהורהשמיםיראתעודאינה

"מבלעדהעומדשהואממהגבוהותיותרבמעלותפיהעלועולההולך,האדםשלהישרבטבע

?עקיבא לבין עזאי' מה מהות המחלוקת בין ר

לאמקומה,אלהימיםשלעיצומםעדהאנושיתבהיסטוריהחלליהרביםשכה,הגזענות"•
המצטרףאחרתאומהבן.מוחלטבאופןידיה-עלנדחתהוהיא,יהדותשלבעולמהיכירנה
אחתחקה":חובהולכלזכותלכל,זואומהשלמבניהלאחדלהיותהופך-העבריתלאומה

"הארץולאזרחולגרלכםיהיה

היחס למיעוטים וגזענות

עיןצרותוזו,ודעותבאמונותשינוייםלמרותאדםלאהובצריךלפיו,קוקמהרבמצטט•
.(319'עמ)ישראלמחשבתלגבולשמחוץדברבכלורעטומאהרקלראות

ברק
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.חוקןבדיקתבאמצעותאסירשלהאדםבכבודלפגיעהטענה•
,הבריותכבודגדול":זהגדולכללוקבעוחכמיםבאווהנה":(306'עמ)כהןחיים•

ביישום.בלבדמדרבנןמצוותעלפירשוהזההכללאת."שבתורהתעשה-לאשדוחה
האדםוכבוד,"מדרבנן"בעצםהםהבדיקהאתשמתירותהסוהרבתיתקנות,לכאן
.אותןדוחה

כבוד הבריות–שירות בתי הסוהר ' קטלן נ355/79

שלזוהחלטהכנגדערעור.הכלארשויותבידילאסירמאושררפואיבסםצמצום•
.הכלארשויות

קבעו,"לעיניךאחיךונקלה":[יד]ג,כה,בדבריםהאמורפי-על":(209'עמ)אלון•
,מכות,משנה)"כאחיךהואהרי-משלקה":העבריתהענישהבתורתגדולכללחכמים

ריצויבעתגםאלאעונשואתשריצהלאחררקלאהואיפהזהגדולוכלל.[(טו]טו,ג
,כלומר."לוועומדיםעמושמוריםכאדםוכבודווזכויותיו,הואורעךשאחיך,העונש
לטיפולהזכותובכללן,אחרותזכויותולא,לחירותהזכותאתורקואךרקשוללמאסר
.רפואי

ממנולקבללומותר,להיפךאוחברושלמרכושויהנהשלאשנדרמי:לכךביטוי•
.(206'עמ–ם"רמב)במצווהשמדוברמשום,רפואיטיפול

זכויות אסיר וריפוי–תמיר ' מדינת ישראל נ4/82א "עע
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.מאסרםבתקופתלהצביעאסיריםלזכותבנוגעדיון•
ובכללן,אחרותזכויותולא,לחירותהזכותאתורקואךרקשוללמאסר:(832'עמ)אלון•

האמורפי-על":דנאמקדמתישראלבמורשתזהכללשלשורשיו".להצביעהזכות
:העבריתהענישהבתורתגדולכללחכמיםקבעו',לעיניךאחיךונקלה,:גכה,בדברים

לאחררקלאהואיפהזהגדולוכלל.(טו,ג,מכות,משנה)'כאחיךהואהרי-משלקה,
כאדםוכבודווזכויותיו,הואורעךשאחיך,העונשריצויבעתגםאלאעונשואתשריצה

"לוועומדיםעמושמורים

שר הפנים' הוקמה נ337/84

.אשתועםאישותיחסילקייםלזכותאסירשלתביעה•
החירותבשלילתמאליהכלולהאינהאישותיחסילקיוםהזכותשלילת":(483'עמ)אלון•

,סדיריםאישותיחסילקיוםהזכותועצם;מאסרעונשעליושהושתמישלהתנועהוחופש
ושינהאוכלכגוןזכויותיש,הבחנהיש."האסירבידיגםמצויה,אדםכלבידיהמצויה

לחופשהזכותכגון,לאזןשצריךזכויותיש.אותןלתתחייבים,איזוןשוםבהןשאין
הואלכךביסוס–אותןמאזניםשלאלזכויותיותרקרובהיחסיםלקייםהזכות.תנועה
חברההייתההמקלטבעיר.בעברבשגגהרוצחיםנסיםהיואליהם,המקלטמערימביא

עםהתייחדותוזכותחברהלאסירלאפשרראוי,לכן–שיקוםשמאפשרתומסגרת
.אשתו

שירות בתי הסוהר' וייל נ114/86
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ד"בס

שיעור עשירי במשפט העברי  
ישראלבמדינת 

:  חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
מדינה יהודית ודמוקרטית

10.01.2023
דוד גרינברג
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יסוד-בחוקלעגןכדי,וחירותוהאדםכבודעללהגןמטרתו,זהיסוד-חוק.א1":מטרהסעיף•
."ודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראלמדינתשלערכיהאת

מדינתשלערכיהאתההולםבחוקאלאזהיסוד-חוקשלפיבזכויותפוגעיםאין".8•
".....ישראל

כבוד האדם וחירותו: יסוד-חוק

.ברוריותרהדמוקרטיהחלק?יהודיתכמדינהישראלמדינתשלבערכיההכוונהמה•

שאלת המחקר

האדםכבודיסודחוק.בלבדדמוקרטיתלתכליתבהתאםלפרשצריךהיהשופט,בעבר•
:ערכית-דולתכליתבהתאםהלאהוכןחירות,קנייןכגוןזכויותפרשנותשלחיוביצרוחירותו

.דמוקרטית.2יהודית.1
כך,נאורותבדמוקרטיותדמוקרטיהבהלכותמעיוןמתפרשדמוקרטיתמדינהשהמונחכשם•

.היהודייםבמקורותבעיוןיהודיתמדינההמונחאתלפרשצריך
היינו,בעבר.חוקתימעמדהעברילמשפטהעניקוחירותוהאדםכבודיסודחוק,אלוןלפי•

דיוןבכלכיום,זאתלעומת.המשפטיסודותחוקלפי,ע"למלהזדקקכדילקונהצריכים
.ע"במנדוןבזכויות

דרך חוק בחוקה, אלון
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-הלאומיבמובןאלא,העברילמשפטהנוגעזהאוההלכתיהצרבמובןמתפרשאינו'יהודי'•
ישנם,זאתעם.המדינהשלהווייתההיאהלאומיתוהווייתםאליהלעלותזכותשליהודיםזה

אהבתכגון,המדינהשלהדמוקרטיאופייהאתהתואמיםאוניברסליים-יהודייםיסודערכי
.'יהודי'המונחבפרשנותלהתחשבישכןשבהם,הלאהוכןחברתיצדק,החייםקדושת,האדם

.העבריהמשפטבמעמדשינוישוםאין,ברקלפי•

המהפכה החוקתי, ברק

לקחת?כךכלדרסטיבאופןשונהבצורה'דמוקרטית'ו'יהודית'למונחיםלהתייחסאפשראיך•
למערכתשתואמיםהיהודייםהערכיםאתרקהשניהצדומן,הדמוקרטייםהערכיםכלאת

!בדיוקמעמדובאותוחוקבאותומופיעיםשניהםהרי?דמוקרטית-אוניברסליתערכים

תשובת אלון לברק

כלומר עבירה ? מהווה הצדקה למעצר עד תום ההליכיםלכשעצמההאם חומרת העבירה •
.חשש מהימלטות או שיבוש הליכי משפט, חמורה במקרים שאין מסוכנות

.מ להבטיח את אמון הציבור ביעילות המנגנון הפלילי"ע, כן–לדעת רוב השופטים בעבר •

עילות מעצר עד תום ההליכים
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אדםלפיה,רצוניתאפילו,תניהופוסל,כספיחובבגיןחירותלשלילתמתנגדהעבריהמשפט•
.למאסרילךחובשילםשלא

יהודיםבמסירתהחשודאדםלעצורצריךהאם:(14-ההמאה)ש"הריבת"שו•
בעבירהמדובראם.1?בערבותלשחררושישאו,ההליכיםתוםעד"(מוסר)"לשלטונות

רואים.2(יברחשהעצורמאודשסבירלמסקנהמובילזה)גופניעונשעליהלתתשצריךחמורה
חששישאם–ש"הריבבעיניהמרכזיהחשש.3"(לכאורהראיות)""התובעבדבריממששיש

בלבדממוןבעבירתמדובראם.שיברחמחשש,ההליכיםתוםעדלעוצרויש–יברחשהחשוד
.בערבותלשחרריש–

תוםעדלמעצרעילהאינן,בפרטממוןועבירות,העבירהשחומרתע"שבמאומראלון,כלומר•
להתייחסהמשיךש"בימבפועלאך,אלוןשלהגישהאתחיזקפ"סדחוקשלתיקון.ההליכים
.העבירהלחומרת

רבקה אבוקסיס' מדינת ישראל נ71-78ש "ב

דרךבכלאובהסגרה,במעצר,במאסראדםשלחירותואתמגביליםואיןנוטליםאין".5•
היהודייםהמדינהערכישלהמטרהלסעיףבהתאםלפרששישאומראלון."....אחרת

שהודגםכמו,האישיתלחירותיותרליברליתגישהישהעבריהמשפטלפי.והדמוקרטיים
תוםעדלעצורשאין,העבריבמשפטשימושבאמצעותהשארבין,קובעאלוןולכן,לעיל

.דנןבמקרהההליכים

י כבוד האדם"אחרי חקיקת חו–סמי סוויסה 2169/92ש "ב



האדםבכבודשפוגעים,במעצרהקשיםהתנאיעקבהמעצרמוסדאתמתקיףאלון•
אמצעיםאואלקטרוניאזיקאפשראםאבל.נעצור–ממשחייביםאם.י"בחובמעוגן

בכבודלהתחשבצריךשהדייןשאומר,ם"הרמבאתמצטטאלון.זהעלנלך–חליפיים
מפרשאלון.(כהןחייםעםדעקהבפרשתגםראינו)מדרבנן'תעשהלא'שדוחה,הבריות

ד"ופסהיסודחוקחקיקתלאחר.העבריהמשפט–'יהודית'לבהתאםי"חואת
תוםעדבמעצרשיקולאינההעבירהוחומרתהרובלדעתהפכהאלוןדעת,עזאזמי

.בחקיקהעוגןממשהעיקרון1996בשנת.ההליכים

מדינת ישראל נגד עזאזמי3734/92ש "ב

שפגיעתם  , אם ניתן להשיג את חומרת המעצר בדרך של שחרור בערבות ותנאי שחרור•
. נלך על זה–בחירות הנאשם חמורה פחות 

סיכום

.ביסוס מעמדו של המשפט העברי במערכת המשפט הכללית–(חיצונית)חזית אחת•
.פרשנות ליברלית של המשפט העברי–(פנימית)חזית שנייה•

חזיתות2–דרך הפעולה של אלון 



פניית הפרסה של ברק
ברק כותב את הסדרה המפורסמת שלו על  90-בסוף שנות ה

מה הם ערכיה של ישראל בסדרה ברק שואל . פרשנות במשפט
וגם את , ברק מדגיש גם את המובן הלאומי? כמדינה יהודית
מדינה  .במובן ההלכה היהודית לדורותיה, המובן היהודי

, ממלא בה תפקיד חשובשהמשפט העברי יהודית היא מדינה 
הם ההלכה היהודית ושל מורשת היהדות ושערכיה של 

לא רק את הפן  ברק מדגיש שצריך להדגיש . מערכיה הבסיסיים
.אלא גם את הפן הציוני הלאומי הכללי, דתי-היהודי



ד"בס

במשפט  11שיעור 
העברי במדינת 

ישראל
המתת חסד וחוק  "

"החולה הנוטה למות

17.01.2023
דוד גרינברג
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המשפט העברי

וממנו יש , קדושת החיים–הערך המרכזי 
רצון  , חריגים מטעמים של מניעת סבל

"ואהבת לרעך כמוך", החולה

אסורה  -המתה אקטיבית 
(ע"ם ושו"רמב)קטגורית 

מותרת  -המתת חסד פסיבית 

(הרב אוירבך והרב פיינשטיין)

מחלוקת  –ניתוק מכשירים 
א שמה שהוא לא "משתמע מהרמ)

זירוז אקטיבי של מוות אלא הסרת  
(.יש חולקים. מותר–מניעה 

המדינות הדמוקרטיות

הערך המרכזי הוא זכות הפרט –ב"בארה
,  שלא לקבל טיפול מטעמי חירות אישית

מאינטרסים ציבוריים  , והחריג הוא הסירוב

אסורה  -המתת חסד אקטיבית 
ברוב המדינות למעט הולנד 

.ובלגיה

מותרת -המתת חסד פסיבית 
.כולל ישראל, ברוב המדינות

,  מותר בשוויץ-סיוע להתאבדות 
.ב"קנדה וחלק ממדינות ארה



ומטופלת,(צמח)תרדמתשלבמצבהיא.זקס-טייממחלתכסובלתאובחנהשפריעלהפעוטה•
לסיועתזדקקוהיאהרפואימצבהיוחמרשאםהילדהבשםמבקשת(בלבד)האם.חוליםבבית

.כאביםלשיכוךתרופותלמעט,להיינתןלאהדבר–אחררפואילטיפולאובהנשמה

רקע  -יעל שפר 506/88א "ע

רפואיטיפולבומלטפלשימנעאומותואתלקרבהחוליםמביתלבקשיכולבגיראדםהאם.1•
?חייםמציל

בומלטפלשיימנעהחוליםמביתבשמולבקשיכוליםקטיןשלכאפוטרופסיםהוריםהאם.2•
?חייםמצילרפואיטיפול

?ל"הנאתלבקשיכולאחדהורההאם.3•

השאלות המשפטיות במקרה

יכולבגיראםשגםקבעאבל,1'מסבשאלהמכריעלאהשופט.במחוזינדחתההאםבקשת•
.יחידהורהלאובודאי,יכוללאאפוטרופוס,זאתלבקש

הילדהמתה,הנימוקיםמתןלפני,מכןלאחרקצרזמן.נימוקיםללאנדחהלעליוןערעור•

החלטות קודמות
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כברהתינוקתשכן,בלבדתיאורטיתהיאשעכשיו,הזאתבשאלהלדוןטעםישבכללהאם•
.(תיאורטייםבנושאיםדןאינוש"בימעקרונית)?נפטרה

.טקססמדינתבידיהפלהנאסרהשבו,וייד'נרו,ב"מארההמפורסםלמקרהמתייחסאלון•
עתירהשהליךשמכיווןבלאקמןהשופטבידיונקבע,ילדהכברהיא,התבררושההליכיםעד

להשנותשעתידהבשאלהומדובר,תיאורטיתתהיהלאלעולםתביעה,נדוןלאאם,ארוךהוא
ולכן,להישנותעתידשפרמקרה,כאןגם.בולדוןויש,תיאורטיאינובהדיוןולכן,ושובשוב
.תיאורטיאינובודיון

נתנוהנימוקים.וחירותוהאדםכבודיסודחוקלפני,1988בשנתנתנהההחלטה:חשובדגש•
החוקלפילדוןיש,לעתידהיאהפסיקהשמטרתמכיוון,ולכן.החוקחקיקתלאחר,93בשנת

.בשעתורלוונטיהיהשלאפיעלאף,החדש

תיאורטיות העתירה והחוק התקף לדיון–דיון מקדים 

להגנהזכאיאדםכל":וכן"....אדםשלבכבודאובגופו,בחייופוגעיןאין":קובעהיסודחוק•
הזכותביןהתנגשותשישנטעןחסדלהמתתרצוןשלבמקרים."כבודוועלגופועל,חייועל

.השניהצדמןלכבודלזכות,אחדמצדלחיים
ישראלמדינתשלערכיה"לאורמוכרעתלהיותצריכהזכויותשההתנגשותקובעאלון•

ואת,לכשעצמםהיהודייםהמקורותאתלבחוןיש,ולכן."ודמוקרטיתיהודיתכמדינה
.זובסוגיהעמדתםאתולבחון,לכשעצמםהדמוקרטייםהמקורות

דיון
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:אלוןשלבסיסהבחנות•
.1באמצעות,אדםלמותהמביאאקטיבימעשה–אקטיבית(חסדהמתת)אותנזיה.1•

.להתאבדותסיועאו.2ממיתחומרמתן
.ממכשיריםניתוק.2חייםמצילרפואימטיפולהימנעות.1–פסיביתאותנזיה.2•
באופןאותומנתקיםהרי?פסיביבכללנחשבממכשיריםניתוקלמה–היאהשאלה•

.הנשמהממכשיראקטיבי
הפגיעההיאהמוותסיבת,אקטיביתבהמתה?מתאדםממה-היאאלוןלפיההבחנה•

.כברהקיימתהמחלההיאהמוותסיבת,פסיביתבהמתה.החיצונית

המשך דיון

או,(סופני)למותנוטהחולה,בריאשהורגאדם:הנפשושמירתרוצחהלכות,ם"רמב•
.מיתהחייב–(ימים3'מקסתוךמיתהשלהערכה)גוסס

שמטפטףלנרממשילים.רגילאדםהרגכאילוגוססשהורגמי:ע"שו+ם"רמב•
.אותוומכבים

עצמוהאדםאםגם,אסורהאקטיביתחסדשהמתתהיאמהמקורותהמסקנה•
.מבקש

מעמדה של המתת חסד אקטיבית–דיון במקורות היהודים 
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נפשיסבלאו,עצומיםמכאביםסובלהחולהאם:שלמהמנחת,אוירבךזלמןשלמההרב•
תרופותממתןלהימנעמותראבל,רצונוכנגדגםוחמצןאוכללולתתחייבים–מאודחזק

סבלעםמתנגשתהחייםשקדושת,כלומר.זהאתדורשהחולהאםלחולהסבלהגורמות
.אקטיביתלאאך,פסיביתהמתהלעשותמותר(כבוד–מודרנימשפטבמונחי)וייסורים

טיפוללקבלשלאלבחוריכולהחולה,סופניתבמחלה:משהאגרות,פיינשטייןמשההרב•
.אוירבךהרבעםמסכים.רפואי

?מה לגבי המתה פסיבית

אתשמעכבמשהוישאםאבל.עקרונית,מוותלזרזאסור:שלט,דעהיורהע"שו,א"רמ•
,המניעהאתלהסירמותר–הלשוןעלמלחאו,לידעציםחוטבלדוגמה,הנפשיציאת
שלאקטיביתבהסרהשמדוברלמרות.מניעהבהסרתאלא,בזירוזמדוברשלאמכיוון
לניתוקזהאתומיישמים,זהעםמסכימיםהלוידודחייםהרבכמורביםפוסקים.מניעה

שמתנגדיםפוסקיםישנם,מנגד.המניעההסרתאלא,המוותשלזירוזלא–ממכשירים
.מכשיריםניתוקואוסרים,זולפרשנות

–ממכשיריםניתוק.מותר–פסיביתהמתה.אסור–אקטיביתהמתה–ביניםסיכום•
.מחלוקת

'הסרת המונע'–ניתוק ממכשירים 
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זוזכות.רפואילטיפוללסירובבזכותהכירומשפטבתי–אחדקיצון,ב"ארה•
."מודעתהסכמה"מכוחאולפרטיותהזכותעלבוססה

שלאינטרסיםמולאלאותהלאזןויש,יחסיתבזכותשמדוברקבעוהמשפטבתי•
.החייםעלשמירההואביניהםהמרכזי,המדינה

שלוההחלמהשסיכוייוככל,מייסוריםובלסשהחולהככל:האיזוןנוסחת•
נקבל–ואקטיביתפולשניתפחותלמוותהמסייעתשההתערבותוככל,מועטים

.טיפוללקבלתסירוב
.ב"ארהמדינותבכלפליליתעבירהומהווהאסורה-אקטיביתהמתה,לסיכום•

.בנסיבותכתלוימותרת–ממכשיריםניתוק.מותרת–פסיביתהמתה
מבחןאתאוהקטיןשל"דעתואומד"אתבוחנים–קטיןשלבסירובכשמדובר•

."הקטיןשלטובתו"

ב"ארה–דיון בערכים דמוקרטיים 

פסקבמועדאקטיביתחסדהמתתהותרהשבההיחידההדמוקרטיההייתההולנד•
.הדין

הולנד–דיון בערכים דמוקרטיים 
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.המתת חסד אקטיבית אסורה–לפי ערכיה של מדינה יהודית •
.ברוב המדינות הדמוקרטיות היא גם אסורה•
.המתה פסיבית מותרת•
.שנוי במחלוקת–ניתוק ממכשירים •

סיכום  

וסייגיםהגבלות.אלוקיםצלםעלהמבוססתהחייםקדושתהיאהמוצאנקודת–העבריבמשפט•
לרעךואהבת"שליישום,החולהשלרצונוכיבוד,וייסוריםסבללמנועמהרצוןנובעיםלעיקרון

.ועוד,"כמוך
החירותשלהעיקרוןמכוחרפואילטיפוללסרבהחולהשלזכותוהיאהבסיסיתהזכות–ב"בארה•

המקצועומהימנותהחייםעלשמירהכגוןשוניםאינטרסיםעקבמסוימתהגבלהעם,האישית
.הרפואי

.כיהודיתהמדינהשללערכיהעדיפותנתןאלון,באיזון•

נקודות המוצא

זו'בכבודלמות'.כזבטענתהיאהאדםלכבודהחייםקדושתביןהתנגשותישלפיההטענה,אלוןלפי•
.כבודוהםאדםשלחייו.כזבטענת

.מוקדםחייהםאתלסייםאדםבנישדוחפיםוחברתייםכלכלייםכוחותשישאומראלון•
.לחובהלהפוךעלולהבכבודלמותהזכות•
?מחייהםעדיףשמותםעבורםלהחליטזכאימי.דיןופסוליקטיניםשלבענייניםבמיוחדגדולהחשש•

החשש המערכתי של אלון מהמתות חסד
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,בוכההיא.ומעברמעלנשמרכבודה.מתייסרתואינהסובלתאינההמערערת,דנןבמקרה"•
מילכלומאירבוערעדייןנרה.רגילשיגרתילטיפולאולהאכלההיאזקוקהכאשר,ילדככל

במצבהגם,המערערתשלחייהקדושת,זוובמציאות,אלהבתנאים.בקרבתהשמצוי
מוחלטבניגודעומדותבהםופגיעההתערבותוכל,והקובעהבלעדיהערךהיא,הסופני

"....ודמוקרטיתיהודיתמדינהשללערכים
.חייהלשמירתהנדרשהטיפולכלאתלהלתתשלאהצדקהאין,כןעל•
היהודייםלערכיםמכרעתהשפעהומתן,ודמוקרטייםיהודייםערכיםלפידיוןמבצעאלון•

.בסוגיהשלוהדיןבפסק
הדיןפסקאתמציגהוא,במשפטפרשנותשלובספר,הדיןפסקמסקנתעםהסכיםברק•

.והדמוקרטייםהיהודיםהערכיםפרשנותאתליישםישלאיךכדוגמה

הכרעה במקרה הנידון

.אקטיביתחסדהמתתמותרת–בלגיה,הולנד•
.בהתאבדותסיועמותר–שווייץ•
.(רופאמרשםלפימוות)בהתאבדותסיועמותרמהמדינותבחלק–ב"ארה•
.בהתאבדותסיועמותר–קנדה•
מותר.אסורהחסדהמתת–ישראל,אוסטרליה,דנמרק,צרפת,גרמניה,אירלנד,בריטניה•

.רפואיטיפוללקבלתסירוב

המצב כיום בעולם
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ד"בס

ואחרון במשפט  12שיעור 
העברי במדינת ישראל

המשפט העברי  : סיכום
מצוי ורצוי: במשפט המדינה

24.01.2023
דוד גרינברג
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."ישראלומורשתהעבריהמשפטשל....עקרונות":המשפטיסודותחוק.1•
יהודיתכמדינהישראלמדינתשלערכיה":וחרותוהאדםכבודיסודחוק.2•

גםבזכויותפגיעהשלבחינה.העיסוקחופשיסודחוקל"כנ."ודמוקרטית
.העבריהמשפטלעקרונותבהתאם

המעמד הפורמלי

המשפטשלהנכבדיםהמקורותאחדהואהעבריהמשפט:אלון,אחדקצה•
.המשפטיתהיצירהתחומיבכלהיטבניכריםוהשפעתוהיקפו.במדינה

עיקריםמשקבעויותר,שוליתהייתה(ע"המשל)השפעתו":חשין,שניקצה•
."ניחוחריחהפיץ

אינטרסישלאלון.אובייקטיביותמלומדיםהערכותלאשאלואומרשפירא•
בולהשתמשצורךיותריש–ע"המעלרבההתבססותישאםכי,זאתלטעון

,זאתלטעוןאינטרסישלחשיןגם,זאתלעומת.השראהובקבלתבפרשנות
.ע"למלהזדקקהצורךבערךלהמעיטכדי

ישנה מחלוקת-ההשפעה בפועל 
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חשיןוגםמגזיםאלוןגם–בינייםלמסקנתכנראהתובילאובייקטיביתשהערכהאומרשפירא•
:מגזים

,ממונותדיני,הלכה,דיןעורך,דיןביתמעשה,דיןבית–העבריבמשפטטבולההמשפטלשון•
.רביםועודבצלםנבראאדם,כמותואדםשלשלוחו,נפשותדיני

,אבדההשבת,השומריםחוקי-העברימהמשפטלקוחיםרביםחוקיםשלורוחםשמותיהם•
דםעלתעמודלא,משותפיםבתים,במשפטולאעושרעשיית,השביםתקנת,הרעלשוןאיסור

.ועודלמותהנוטההחולה,רעך
בפועלההסדריםאך,שלוובשםהחוקשלברציונלבסיסידמיוןישרבותשפעמיםמדגיששפירא•

–עושרעשייתבדיני,נוספתדוגמה.אבדההשבתבחוק:לדוגמה.מאודשוניםלהיותיכולים
המערביבעולם.בכללכלוםהפסידלאהוא–בלילהשםהיהשלאאדםשלבחנייהחניתינניח
איןולכן,"חסרלאוזהנהנהזה"שלומרנהוגהעבריבמשפט.ההנאהעצםעלשמשלמיםנהוג

שלהשפעהשמהווהמה,ש"בימדעתלשיקולהדבראתמשאירהישראליהמשפט.לשלםצורך
.ע"המ

אבל,חלקיתהשפעהיש,לכן.השפיעלאע"המהחוקיםרובעל.חלקיתהשפעהרואים,לסיכום•
.עצומהלא

חקיקה-הערכה אובייקטיבית לדעת שפירא 

בפסיקתמכריעואףחשובתפקידבעלתהיאהפנייהלעיתים.העברילמשפטפונהש"בימ•
.וזהורטוריקישורסתםאפילואוביסוסרקהיאולעתים,(שפריעל,לדוגמה)ההלכה

השפעה בפסיקה 
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.השנייהעלאחתבנויותשאינן,שונותשיטות2הםהישראליוהמשפטהעבריהמשפט•
גםכמו,בחקיקהביטוחלידיבאההזיקה.בפירוששנקבעה,זיקההשיטותביןיש•

.בפסיקה

מצב מצוי–סיכום 

ככלהעבריהמשפטמןמשפטייםוהסדריםנורמותלקלוטלשאוףיש:הקליטהדגם.1•
הפרדה-חילון.אתוךזאתכל.ההיסטוריתהעבריהמשפטחברתאתמאפיין.האפשר
דיני,חוזיםדיני–המשפטילחלקופנייההדתיהחלקשלדחיהדהיינו,הדתימהחלק

הדיןבוובמקום,שיותרכמהלהפרידישהללוהתחומיםבתוךוגם.ועודעבודהדיני,קניין
לא–ברירה.ב.המשפטייםהחלקיםאתרקלקחת,שבועהכגון,דתידיןמערבהמשפטי

.לברירהמאודדומה–התאמה.ג.מתאיםמהלבחורצריך,מודרנילמשפטמתאיםהכול
–חידוש.ד.המתאיםהחלקאתמתאימיםאז–יורשותלאבנותירושהבדיני,לדוגמה

,ביטוח,בנקאותדיני,לדוגמה.העברילמשפטהמודרניהמשפטשלתוספותיצירת
.ועודתאגידים

:הקליטהבדגםקשיים.הקליטהבדגםהדוגללזרםשייךאלון•
אומחוקקמוסדע"במאין.העבריהמשפטשלומחייבתמסכמתקודיפיקציההיעדר.1•

שנוייםרביםועניינים(טכני)רביםבמקומותמפוזרהחומר.2.הסהנדריןמאזעליוןמכריע
מומחה,אלון–העברילמשפטושופטיםמחוקקיםשלגישההיעדר.3(מהותי)במחלוקת

הרצון.4?בזהמביןבכללהשורהמןשופטמהאבל,ע"למהזמןכללפנותאולייכול,ע"למ
.ומקוריתעצמאיתשיטהליצור

המצב הרצוי
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רוציםלא.לחודעבריומשפטלחודהמדינהמשפט:המשפטשיטותביןלהפרדהלחתוריש•
.הקולטתהשיטהשלהקשייםכלאת

דתיתשיטהזו.וכדומהחירות,שוויון,לדוגמה–השיטותביןערכייםהבדליםיש,בנוסף•
יטענוההפרדהאנשיאבל,ולהתאיםחלקלקלוטשאפשריטענוהקליטהאנשי.מודרניתקדם

.לסיפורלהיכנסבכללשלמה
אצלשראינוכפי,ההלכהשלהחילון–ע"המשללקליטהדתיתהתנגדותישנה,בנוסף•

מפורט)ומהותיתפורמליתאותןמחלןהמדינהידיעלדתיותנורמותאימוץ,לדעתו.אנגלרד
.החרדיהציבוררובעלמקובלתזוגישה.(שםבפרקבהרחבה

דגם ההפרדה. 2

שימוש.העבריהמשפטעםשיח-ולדולהשוואהלחתוריש.שאפשרכמהלקליטהלחתוראין•
:זושיטהיתרונות.+משווהכמשפטבעצםהעבריבמשפט

זוויתלנולתתיכולהוא,אחרותהנחותעלומבוססשונההעברישהמשפטבגללדווקא.1•
לךאכפתמה.במערבעושרעשייתלדינישמנוגדת,"חסרלאוזהנהנהזה",לדוגמה.שונה

?לךמזיקלאזהאםנהנהשאדם
.גרמניאוצרפתי,אנגלימשפטמאשרלהשוואהיותרנוחהשיטה–לשוניתקרבה.2•
.הדורותלאורךהיהודיתהמסורתעםתרבותיתרציפות–תרבותיתרציפות.3•
.דוחיםולעיתים,מקבליםלעיתים–התוצאה•
שבו–"לתועלתעברימשפט"בשםהאחרוןבזמןפרסםשסולברגלמאמרמתייחסשפירא•

לאהואבהםבמקריםגם,רעיונותלוונתןלועזרהעבריהמשפטשבומקריםעלמספרהוא
.ע"במההכרעהאתאימץממש

הדגם של שפירא–שיח -דגם הדו. 3
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חומרי קריאה  
מחייבים

שפירא אומר שהמצגות שלו  . שפירא סימן במודל בכוכבית מאמרי חובה לקריאה למבחן•
אומר שלא ישאל פרטים  . אבל לא הכול, הדיון בכיתה ממצה את הרוב. לא ממצות

.קטנים

מבנה הבחינה  

.  שאלות5או 4-מורכבת מ•
דומה לסגנון  . אלא שאלות פתוחות ישירות על הנושאים שנלמדו, השאלות ברובן הן לא שאלות קייס•

.עבודת הביניים שהייתה לנו
.ייתכן שיהיה קייס חלקי ליישום•
.תהיה מגבלת מילים סבירה•
.מבחן בחומר סגור•
.אין שאלות בחירה–נכון לרגע זה •

נקודות למבחן
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