
 אליאב שוחטמן
  

 חיים -קורות 

  

 פרטיים אישיים:

  

 1941 -יליד חיפה, תש"א

 1960-1962תשכ"ב -תש"כ -שירות בצה"ל 

 נשוי ואב לתשעה ילדים

  

 השכלה:

  

 למד בישיבה תיכונית "נתיב מאיר", ירושלים - 1956-1959

 למד בישיבת מרכז הרב, ירושלים )כולל "הסדר"( - 1963-1960

ימודיו בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים וקבל תואר בוגר סיים ל - 1966

 במשפטים

 קבל תואר מוסמך במשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים - 1969

 קבל תואר ד"ר למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים - 1976

  

  

 תעסוקהמינויים אקדמיים ו

  

  

 שפט העבריעוזר מחקר במכון לחקר המ -     1966

 אסיסטנט בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים -     1969

 מדריך בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים -     1973

 חבר הוראה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים -     1976

 בירושליםמרצה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית  -     1979

 אילן-, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר)מורה מן החוץ( מרצה -     1979

 מרצה בכיר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים -     1982

 אילן-, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר)מורה מן החוץ( מרצה בכיר -     1983

 יברסיטה העברית בירושליםפרופ' חבר, הפקולטה למשפטים, האונ -     1987

 אילן-, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר)מורה מן החוץ( פרופ' חבר -     1988

 ראש המכון לחקר המשפט העברי, האוניברסיטה העברית בירושלים - 1995-1988

 ירושלים, מרצה לדיני גירושין במכון לטוענות בבתי דין רבניים - 1996-1991

 המנין, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים פרופ' מן -    2002-1992

 אילן-, אוניברסיטה בר)מורה מן החוץ( פרופ' מן המנין - 1997-1993

 גן-פרופ' למשפט עברי, מכללה למשפטים ברמת -  2002- 1997

 פרופ' למשפט עברי, מכללת שערי משפט, הוד השרון -     2000

  שפט, הוד השרוןדיקן מכללת שערי מ -  3002 -3002



 2 

יו"ר המועצה האקדמית, וועדת ההוראה, ועדת המינויים והוועדה לענייני תלמידים,  – 2006-2013

 מכללת שערי משפט, הוד השרון

  

  פרסים 

  

 למחקר במשפט עברי פרס ע"ש ד"ר יעקב הרצוג ז"ל -     1973

 למחקר במשפט עברי פרס ע"ש פרופ' משה זילברג ז"ל -     1978

 פרס ירושלים לספרות תורנית ע"ש הרב קוק -     1984

 אביב לספרות מחקר תורנית-ית תליפרס הרב קוק של עיר -     1989

 פרס א.מ.ת. ליד משרד ראש הממשלה, תחום: משפט עברי  - 2011

 

  

 השתתפות בכנסים, ימי עיון וקונגרסים

  

 הקונגרס העולמי השישי למדעי היהדות, ירושלים תשל"ג

 רס העולמי השביעי למדעי היהדות, ירושלים תשל"זהקונג

 הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות, ירושלים תשמ"א

 יום עיון לזכר פרופ' אשר גולאק בנושא: דיני ממונות במשפט העברי, ירושלים תשמ"א

 הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות, ירושלים תשמ"ה

 רחל תשמ"ו-פט עברי, רמתהכנס הבינלאומי הרביעי של האגודה למש

 הקונגרס הבינלאומי בנושא: בן דת אחרת בדין הדתי, ירושלים תשמ"ז

 קולוקויום בינלאומי בנושא: זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשמ"ז

ישראל עולמו של ר' עובדיה מברטנורא, יד יצחק בן צבי, -יום עיון בנושא: בין איטליה לארץ

 ירושלים תשמ"ח

 של השופט פרופ' מנחם אלון, ירושלים תשמ"ח יום עיון לכבודו

 הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, ירושלים תשמ"ט

כנס לרגל ארבעים שנה למשפט הישראלי, המכון למחקר חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי 

 סאקר, ירושלים תשמ"ט

 פורד תש"ןקולוקויום בינלאומי בנושא: הוראת המשפט העברי באוניברסיטאות בחו"ל, אוקס

 הכנס הבינלאומי השישי של האגודה למשפט עברי, ירושלים תש"ן

 כנס על העדאת ילדים, המכון למחקרי חקיקה ומשפט השוואתי של הפקולטה למשפטים 

 האוניברסיטה העברית בירושלים והמועצה הלאומית לשלום הילד, ירושלים תשנ"ב

שנה לגירוש ספרד, המכון לחקר  500כנס בנושא: משפט והלכה בספרד היהודית, לרגל מלאת 

 המשפט העברי, ירושלים תשנ"ב

שנה לגירוש ספרד, איסטמבול  500כנס בינלאומי על היצירה ההלכתית של חכמי ספרד, לציון 

 תשנ"ב

-רופ' שאול ליברמן, ניוכנס בינלאומי למשפט עברי ומקורות התלמוד, לציון עשר שנים לפטירת פ

 יורק תשנ"ג
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יום עיון בנושא: האיידס והדין הישראלי, משרד המשפטים והמכון לחקר המשפט העברי, 

 ירושלים תשנ"ג

 כנס בינלאומי למשפט עברי, לובלין תשנ"ד

 כנס בינלאומי למשפט עברי ומקורות התלמוד, ניו יורק תשנ"ה

 אילן, תשנ"ו-אוניברסיטת ברכנס בינלאומי בנושא: משפט המלוכה וההלכה, 

 כנס בינלאומי בנושא: יהודים בעולם משתנה, ריגה תשנ"ז

 למדעי היהדות, ירושלים תשנ"ז 12 -הקונגרס הבינלאומי ה

 כנס שנתי של האגודה הישראלית למיילדות וגניקולוגיה, חיפה תשנ"ט

 אילן, תש"ס-כנס בנושא: דיון ודיין, אוניברסיטת בר

 למדעי היהדות, ירושלים תשס"א 13-ההקונגרס הבינלאומי 

 ערב עיון בנושא: עגונות ומסורבות גט, מכללת "שערי משפט", תשס"ה

 למדעי היהדות, ירושלים תשס"ה 14-הקונגרס הבינלאומי ה

 אילן, תשס"ו-כנס בנושא משנתו של הרב מ"צ נריה במלאת עשר שנים לפטירתו, אוניברסיטת בר

 , קזבלנקה, תשס"זאילן"(-)מטעם אוניברסיטת בר כנס בנושא "מורשת יהדות מרוקו"

 , סלוניקי, תשס"חאילן"(-)מטעם אוניברסיטת בר כנס בנושא "מורשת יהדות יוון"

 יום עיון לכבוד הרב שלמה דיכובסקי לרגל פרישתו משיפוט, מכללת "שערי משפט", תשס"ט

  

 תחומי התמחות

  

יחס בין המשפט העברי ומשפט מדינת משפט עברי )באופן מיוחד: בעיות בדרכי הפסיקה; ה

 ישראל; הלכה ומדינה; דיני חיובים(

 דיני אישות )קידושין ונישואין, גירושין(

 סדרי הדין וראיות בבתי הדין הרבניים

  

עורים וסמינריונים שניתנו במהלך השנים באוניברסיטאות ובמכללות ירשימת ש

 למשפטים

  

 . מבוא למשפט העברי1

 בתלמוד . סוגיות משפטיות2

 . סוגיות נבחרות בדיני נזיקין במשפט העברי3

 . חיובים בין בעל ואישה במשפט העברי4

 . דרכי הפסיקה של המשפט העברי5

 . סוגיות בדיני גירושין6

 . סוגיות בדיני אישות במשפט העברי7

 . סדרי דין וראיות בבתי הדין הרבנים8

 . עילות גירושין9

 . הלכה ומדינה10
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 יים ציבורייםומינותפקידים

 

 חבר במכון ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה העברית -     1978

1987     - Visiting Scholarאוניברסיטת הרווארד, ארה"ב , 

 חבר המערכת של שנתון המשפט העברי -ואילך  1982

ן עדה שמונתה ע"י הרבנות הראשית לישראל לתיקון תקנות הדיון בבתי הדיוחבר הו - 1988-1987

 הרבניים בישראל

 יו"ר הוועדה הלימודית של אגודת נוער שוחר משפט עברי -    ואילך  1989 

 חבר ועדת פרידמן לקביעת קריטריונים להקצבות המשרד לענייני דתות -     1995

1995/96 - Visiting Scholarאוניברסיטת הרווארד, ארה"ב , 

 ב"חבר מועצת המערכת של כתב העת "נתי - ואילך 1996

 חבר הוועדה שמינה שר החינוך לנושא המל"ג התורני - 2001

 חבר בוועדה שמינתה הממשלה להכנת חוקי יסוד – 2002

   חבר בוועדה המייעצת במשרד החינוך להערכת מכונים תורניים – 2003-2004

    חבר בוועדה שמינה נשיא בית הדין הרבני הגדול לערעורים, לעידכון תקנות הדיון בבתי – 2006

 הדין הרבניים בישראל

 יו"ר וועדת הפרס למורה למופת בארץ ובתפוצות מטעם "מכללת ליפשיץ" –ואילך  2009

  

  

 דתשע" ניסן

 1024 אפריל

 


