
  ז

  תוכן עייים

  כרך א

  יג  .............................................................................................................  דבר העורכים

  כט  ....  יששכר- הדסי גסנבאור, חגית גרינברג, ושלומית רובינשטיין שתלתם ניגונים בי אמי ואבי

  לג  ...................................................................  ביוגרפיה וציוני דרך –אליקים רובינשטיין 

  דברי ברכה :ראשוןשער 

  3  ........................  דברי פרידה מהמשנה לנשיאה השופט אליקים רובינשטיין אסתר חיות

  7  .........................  דברי פרידה מהמשנה לנשיאה השופט אליקים רובינשטיין מרים נאור

  11  .............................  דברי פרידה לרגל פרישת השופט אליקים רובינשטיין איילת שקד

  15  ............  משנה לנשיאה השופט אליקים רובינשטייןדברי פרידה מה  אביחי מנדלבליט

  21  ...........................  דברי פרידה מהמשנה לנשיאה השופט אליקים רובינשטיין איל ינון

  25  ..............................  דברים בטקס הפרישה מבית המשפט העליון אליקים רובינשטיין

  רשימות

El Hassan bin Talal ,In Honor of Elyakim Rubinstein .......................................  31  

Robert D. Blackwill ,In Honor of Elyakim Rubinstein  .......................................  33  

David Makovsky ,In Honor of Elyakim Rubinstein  ...........................................  35  

George P. Shultz ,In Honor of Elyakim Rubinstein  ...........................................  37  



  ם רובישטייןאליקי ספר   תוכן עייים

 ח

  שופט, משרת ציבור, אדם –שער שי: אליקים רובישטיין 

William A. Brown Elyakim Rubinstein: Model Civil Servant, Diplomat, Supreme 
Court Deputy President..................................................................................  41  

  45  ......................  קווים לדמותו של שופט אנושי, יהודי וציוני –עושה השלום  אביעד הכהן

 107  .......................  ייחודה של האישיות בפתרון העימות שבין משפט למודיעין אפרים הלוי

 113  .........................................  מבט אישי  –אליקים רובינשטיין המזכיר והאיש  אריה זוהר

וממלכתיות  ,יהודית גלובלית על הומניזם, אחריות –המוהיקני האחרון  שחר ליפשיץ
  135  .........................................................................  רובינשטיין  שופטה שלבמשנתו 

  157  ..... 1963–1943ראשיתה והשפעתה של השדולה הישראלית בארצות הברית,  משה פוקס

  187  ......................................................   השלוםעושה  –אליקים רובינשטיין  פלטי וריאלא

 199  ................................  אליקים רובינשטיין והסכם השלום עם ירדן – הייתכן??? דב שרף

  עם אליקים רובישטיין  שער שלישי: ראיוות

אשר -, רפי ארניה, תמר ברוהשופטים ד"ר עמי קוב :מראיינים"ושפטו את העם משפט צדק" 
 205  ....................................................................................................  וד"ר גיא שני 

  ביטון, עו"ד אודי נוימן ורון בן עוליאל-מרים מרקוביץ פרופ' :מראיינים"משרת ציבור" 
  .......................................................................................................................  221  

  שער רביעי: לחיבת המשפט העברי

  משפט המלך: הלכה ציונית, תאוריה משפטית ומחשבה מדיניתמשפט המדינה כ יצחק ברנד
   ......................................................................................................................  251  

  269  .....................................................................................  משפט ותנ"ך ארז-דפנה ברק

  291  ....  משפט היהודי" ומושגי היסוד המשמשים בו?האל מי וכיצד מדברים " איתמר גרינולד

  אולוגיהבמדינת ישראל: בין פנולוגיה לאידגישות פוסקי הלכה לעונש המאסר  נתנאל דגן
  .......................................................................................................................  323  



  תוכן עייים  אליקים רובישטייןספר 

ט

  359  .................  מגמות בחקר ההיסטוריה האינטלקטואלית של המשפט העברי יאסף לחובסק

  389  ..............................................  תקנת המשיכה בשומרים ומה שקדם לה ברכיהו ליפשיץ

"לחיבת המשפט העברי": שילוב המשפט העברי במשפט המדינה  נעם סולברג ושרה גולד
  415  .............................................................  בפסיקתו של השופט אליקים רובינשטיין 

  453  ............................ ר בכל דיניו אחר הפשרההשופט אליקים רובינשטיין: מהד אהוד ערן

  469  ..........  היסטורי -נשים בתפקידים שיפוטיים בספרות ההלכתית: ניתוח משפטי אילן פוקס

  491  .......................................  הריגת אנס כהגנה עצמית: הלכה והלכה למעשה בנימין פורת

דיני לשון הרע בישראל בהשראת המשפט  –טוב שם טוב מחופש הביטוי  רון ש' קליינמן
  539  ...........................................................  רובינשטיין העברי בפסיקת השופט אליקים

"מעוות לא יוכל לתקון"? על השימוש ב"גט מהרש"ם"  עמיחי רדזינר ואבישלום וסטרייך
  575  ..................................................................................................  במדינת ישראל

  מקור יוצר הלכה או רק מיישם? –אגדה והלכה: סיפור המעשה התלמודי  בנימין שמואלי
  .......................................................................................................................  649  

  שער חמישי: מדיה יהודית ודמוקרטית

  729  ..............  של מגילת העצמאות בתחום המקרקעיןמימוש ההבטחה הכפולה  חיים זנדברג

  767  ..................  השופט אליקים רובינשטיין ויחסו האמביוולנטי לבית הדין הרבני יצחק כהן

  805  ..............................................  דת, לאום ומשפט –ביקורת הממסד הרבני  יעקב שפירא

  שער שישי: היועץ המשפטי לממשלה

ץ התערבות בית המשפט העליון בהחלטות התביעה הכללית ובראשה היוע עדנה ארבל
  845  ............................................................................................  המשפטי לממשלה 

  873  ........................................  היועץ המשפטי לממשלה: טיפול בפניות הציבור יצחק זמיר

היועץ המשפטי לממשלה כשומר סף חוקתי: הזכות החוקתית לקיום בכבוד  יהושע שופמן
  905  .....................................................................................................  כמקרה מבחן


