פרופ׳יפה

ךילברשץ

לנשיא

כמשנה

בר־אילן

באוניברסיטת

וכבעלת

מוניטין

המשפט,

בתחום

זילברשץ

מעורבת

בסוגיות

המשפיעות על
על

המדינה ,וגם
הנשים

מעמד

ביהדות

ובחברה

הירשפלד

צופיה

ומרים על

ו\|

אופייה

של

אנשי

אקדמיה

מתגורריםבמגדל

להצביע על

ביטוי שנועד

שן

ריחוקם

שהם

של

אנשי

המחקר

שלעתים המציאות
מאנשי המציאות .אלא
היא שונה ,ויפהזילברשץ היא ההוכחהלכך.
זילברשץ ,פרופסורלמשפטים ומשנהלנשיא
מתמחה בזכויות אדם,
אוניברסיטת
בר־אילן,

דיני אזרחות והגירה

והיאבעלת

מוניטין

>מדוע

יש דרך

באוניברסיטה דתית?

יש צורך

החברההישראלית כל כךמפולגת

״במצב שבו

המשפט
בתחום
הבינלאומי
שחושפת את היהדות לכל החברה
אוניברסיטה
התמחותה בנושאים אלה הביאה אותהלהיות
הישראלית במתכונת שלא קיימת בשום
חברה לא רק במוסדות מחקר אלא גםלכהן
אוניברסיטה אחרת היא נכס״.
בתפקידים ציבוריים רבים ,ביניהםבהנהלת
האוניברסיטה שבה את מלמדת מנסהלהגביר
לדמוקרטיה,
הסוכנות היהודית והמכוןהישראלי
במשפטעברי .מה מקומו במדינת
את העיסוק
בוועדה הציבוריתלהכנת חוק האזרחות ,בוועדה
ישראל של היום?
להכנת חוק ההגירהובוועדת נאמן להשלמת
והמשפט החוקתי.

ניסוח החוקה.

״מינורי ,יחסית.

זילברשץ,
לדבריה של
חוקרתומלמדת הם גם

ביותר על

עיצוב אופייה

״המשמעות של
וראשונה

ומורכבת

מקבוצות

הנושאים

שאותם היא

הנושאים המשפיעים

של

המדינה.

מדינה יהודית היא

בראש

מדינהבעלת רוב יהודי,ועל

כן סוגיות

כמו שאלת
לדבריה ,שאלות בנושאים
אומרתלמוצש.
אלו לא התבררו בשיח הקיים ביהדות ,ורק
עליהן את
בתקופה האחרונהמתחילים לתת
לאוניברסיטה
הדעת .״בשל כך יש משמעות
שמצד אחד היא
כמו
אוניברסלית
בר־אילן
ופתוחה לכל אדםולכל נושא ,ומצד שני היא
אוניברסיטה דתית ומחויבת לחקר היהדות
בעולם המודרני״.
וליישוםעקרונותיה
ההגירה הן

חשובות ביותר״ ,היא

שםגורות בתוך עצמן,

אמנם נכון

שהמחוקק חייב

להתייחס למשפט העברי
הישראלי לא נותן פתרון ,אבל רוקנו את
בהקשר הזה אני
המחויבות הזו מכל תוכן.
ברבולוציה,ולכן
מאמינה דווקא
באבולוציהולא
אני סבורה שככל שנכשיר יותר משפטנים שיהיו
והמשפט
מסוגליםלתרגם את עקרונות היהדות
במקרה

העברילעולם
מה

את

״אני רואה

המודרני ,כך

שהחוק

תגבר נוכחותו״.

הדתית־לאומית?
חושבת על החברה
את

ההקצנה בזרמים מסוימים.

הדתית־לאומיתשהולכים
ישחלקים בחברה
מתבטא
ומסתגריםבדל״ת אמותיהם .זה
פתיחותלחוכמות זרותולכל מה שנלמד
באוניברסיטהשלנו ובאוניברסיטאות אחרות.
ישהסתכלות חד ממדית עלההלכה,שלפיה

בחוסר

שאנחנו
כי אנחנו

אחתלהיות יהודי .זו הבעיה
בחברה
דתית־לאומית צריכיםלפתור

הראשונה

מאבדים

את

המכנה

המשותף

הרחב

שהיה
לנו״.
מה את
על מעמדה של
״בציבור
הדתי־לאומי נשים נושאותדגל
ומחוללות שינוי .ישלהן חלקגדול
משמעותי
בפתיחת דיונים בסוגיות כמותפילת נשים,
לגביהן חשיבה מחודשת .כל
שחייביםלערוך
הניסיונות לאפשרתפילה כזו במסגרתההלכה
מבורכים ,כיהשליטה הגברית
בעולםהתפילה
שלנו״.
התאימהלעברולאלעולם
זילברשץ מציעה גם טיפ
לנשים,
לסיום,
חושבת

מניסיונה העשיר

האישה

כאשת קריירה:

הדתית?

״המשותף

שהמשפחה מאוד
לנשים בציבורשלנו הוא
לכן ,רבות מהן חשות
שעליהןלוותר
חשובהלהן.
שיוכלולתרום בבית .אני
על הקריירהשלהן כדי
רוצה שהן תדענה שבצעירותי הייתי שנים רבות

הילדיםולא עבדתי .הקריירה המלאה
בבית עם
אפשר
בשנות
רק
לחיי.
שליהתחילה
הארבעים
לצאת
לעבודה מלאהבגיל מבוגר ,כשהבית עומד
על יסודות איתנים .גם אם הןתתחלנה
לעבוד
גדלו,עדיין עומדות בפניהן
לאחרשהילדים
שנים רבות של עבודה פורייה״.

