ידידיה שטרן
קורות חיים:
עיסוקים מרכזיים:
פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן.
סגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ( 2008ואילך) ועמית בכיר במכון ( 1999ואילך).
בנק לאומי ,דירקטור (.)2012-2018
תחומי התמחות:
משפט עסקי :דיני תאגידים ,ממשל תאגידי ,רכישת חברות ,מימון חברות.
משפט ציבורי :חוקה ,דת ומדינה ,יהודית ודמוקרטית ,זכויות אזרח ,משפט והלכה ,חינוך לאזרחות,
רב-תרבותיות.
השכלה משפטית:
בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן ( .)1979-1982במהלך הלימודים זכה בפרסי
הצטיינות פקולטטיביים וכלל אוניברסיטאיים.
התמחות אצל עו"ד שמואל תמיר ז"ל (שר המשפטים לשעבר) ( ,)1982עו"ד חיים הרצוג ז"ל (נשיא
המדינה לשעבר) ופרופ' יעקב נאמן (שר המשפטים לשעבר) (.)1983
מחזיק ברישיון עריכת דין משנת .1983
בוגר הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת הארוורד ( ,)Harvard Law Schoolשם למד לתואר שני
(( waivedולתואר שלישי ( )1986בהנחיית פרופ'  ,Louis Lossמי שעמד בראש הרשות לניירות ערך
בארה"ב .תחום התמחותו בלימודיו היה דיני תאגידים ,ניירות ערך ומשפט מסחרי.
ניסיון משפטי אקדמי:
עם שובו ארצה הצטרף לפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן כמרצה וחוקר בתחום התאגידים
ומשפט עסקי .בפקולטה מילא תפקידים מגוונים :בין היתר ייסד את המרכז למשפט מסחרי
באוניברסיטת בר אילן והיה מנהלו הראשון ( .)1992–1988במרכז למדו אלפי עורכי דין ,רואי חשבון
מנהלים ודירקטורים.
הקים את 'צביון – מרכז לחקר ישראליות ,יהדות ודמוקרטיה' (.)2001–2003
הקים את בית ההוצאה לאור של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן והיה יושב הראש
הראשון שלו (.)2007–2005
כיהן כדיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ( )1994-1998ויזם תהליך מרחיק לכת של
חידוש פניה.
שימש יועץ לענייני פיתוח אקדמי לנשיא ולרקטור של אוניברסיטת בר-אילן (.)1998-1999
פרופ' שטרן מרצה באוניברסיטאות ובמכוני מחקר ברחבי העולם בתחומי עיסוקו.
שימש כ –  Visiting Scholarבפקולטה למשפטים באוניברסיטת הארוורד (.)1989

מונה למשרת  Distinguished University Professorבאוניברסיטת מונש במלבורן ,אוסטרליה (
.)2009-2011
לימד מגוון רחב של קורסים וסמינריונים ,בסיסיים ומתקדמים ,במשפט מסחרי באוניברסיטאות
ובמכללות; מרצה בהשתלמויות לעורכי דין ,שופטים ,דירקטורים ואנשי עסקים.
זוכה פרס צנטלר לחוקר בכיר בגין מחקר משפט מצטיין בישראל לשנת 2009
זוכה פרס גורני לפעילות יוצאת דופן בתחום המשפט הציבורי לשנת .2012
ניסיון מקצועי:
במהלך לימודיו בארה"ב שימש כיועץ במחלקת הבנקאות של משרד עוה"ד הניו-יורקי Cole & Deitz
(קיץ .)1984
בתום לימודיו הצטרף לפירמת עורכי הדין במנהטן  Weil, Gotshal & Managesשם התמחה בתחום
רכישות ומיזוגי חברות (.)1986-7
יושב ראש ,הוועדה לקביעת המעמד המשפטי של סוכני הביטוח בישראל (;)1996
חבר ,וועדת השופטים של פרס ישראל בתחום חקר המשפטים (;)1997
חבר ,הוועדה המייעצת למפקח על ביטוח ועל שוק ההון (;)1998-2001
יושב ראש נבחר ,הוועדה הקואליציונית לחקיקת חוקה לישראל (;)2001
יועץ למשרד המשפטים לענייני חוק החברות החדש ((;)2001-2003
יושב ראש הוועדה להערכת מחקר בתחום המשפט ,הקרן הישראלית למדע (;)2004–2002
מנהל אקדמי ,הפורום היהודי העולמי שליד בית נשיא המדינה (;)2005-2006
דירקטור חיצוני ,החברה הבורסאית שניב תעשיות נייר בע"מ (;)1998-2001
דירקטור ,החברה להשבת נכסים של הנספים בשואה (;)2006-2009
חבר ,הוועדה המייעצת של "עם הספר" בהוצאה לאור של ידיעות ספרים (;)2007-2009
חבר מייסד' ,פורום תקנה' למניעת הטרדות מיניות בציבור הדתי ( 2006ואילך);
חבר ,וועדת החקירה הממלכתית לבדיקת טיפול המדינה במפונים מגוש קטיף וצפון השומרון ()2009
(וועדת מצא);
יושב ראש ,וועדת המקצוע ללימודי האזרחות במדינת ישראל במשרד החינוך (;)2009-2011
אחד מארבעת המועמדים שהומלצו לשר המשפטים על ידי הוועדה לבחירת מועמדים למשרת היועץ
המשפטי לממשלה (( )2010וועדת אור).
חבר ,הוועדה הציבורית לקידום השוויון בנטל (קש"ב – תחליף לחוק טל) (( )2012וועדת פלסנר).
דירקטור ,בנק לאומי לישראל בע"מ ( 2012ואילך)
חבר ,הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים ללא גרעין שליטה (2013-2014ך) (וועדת
פרוקצ'יה).

חבר ,הוועד המנהל של "שערים – האגודה להעצמת ההתחדשות היהודית בישראל" ( 2013ואילך)
חבר ,הוועדה המייעצת להסדרת המשילות של ההשכלה הגבוהה בישראל () 2013
מהלך שני העשורים האחרונים פרופ' שטרן כתב חוות דעת משפטיות בתחומים מגוונים של המשפט
המסחרי עבור עשרות רבות של גופים במשק ובהם בנקים ,חברות תעשייה ,חברות ביטוח ,חברות
נדל"ן ,חברות פיננסיות ועוד.
מחקר ופרסומים:
פרופ' שטרן הוא מחבר ועורך של עשרים ספרים ועשרות רבות של מאמרים בתחומי התמחותו
השונים שפורסמו בכתבי עת מדעיים בארץ ובעולם (באנגלית ,צרפתית ,גרמנית ואיטלקית).
בתחום המשפט העסקי חיבר שלושה ספרים :רכישת חברות ( ,1996האוניברסיטה העברית);
הבעלות בחברה העסקית ( ,2007לשכת עוה"ד ואחרים); תכלית החברה העסקית ( ,2008לשכת
עוה"ד ואחרים) .שאר הספרים עוסקים בשאלות מתחום המשפט הציבורי ,כמו גם בשאלות של זהות
ישראלית.
פרופ' שטרן הינו עורך משותף של כתב העת "תרבות דמוקרטית" (בהוצאת הפקולטה למשפטים
באוניברסיטת בר אילן והמכון הישראלי לדמוקרטיה) במשך  15שנה האחרונות ושל סדרת הספרים
"יהדות ישראלית" (בהוצאת כתר ,הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן ומכון שלום הרטמן).
פרופ' שטרן תורם באופן קבוע מפרי עטו לעיתונות הישראלית והבין-לאומית.
קורסים:



מבוא למשפטים
"מדינה יהודית; מדינה דמוקרטית״.

תחומי מחקר:
תחומי עניין במחקר:
דיני תאגידים ,רכישת חברות ,מימון חברות ,משטר ומבנה בחברות ,דת ומדינה ,משפט עברי ,משפט
והלכה.

פרסומים:
ספר-מחבר

.1
.2
.3
.4
.5

כשיהדות פוגשת מדינה ,ידיעות ספרים והמכון הישראלי לדמוקרטיה( 2015 ,עם אחרים).
מולדת יחפה :מחשבות ישראליות .ידידיה צ' שטרן ואבי שגיא( .עם עובד הוצאה לאור
והמכון הישראלי לדמוקרטיה)2011 ,
תכלית החברה העסקית (צפוי להתפרסם בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן.)2008 ,
הבעלות בחברה העסקית (צפוי להתפרסם בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן.)2008 ,
רכישת חברות (מכון הארי סאקר ,האוניברסיטה העברית.)1996 ,

ספר-עורך
 .1רבנות :האתגר ( 2כרכים ,עם עובד הוצאה לאור והמכון הישראלי לדמוקרטיה ,ידידיה צ' שטרן ושוקי
פרידמן :עורכים.)2011 ,
 .2צדק בין תרבויות (ידידיה צ' שטרן עורך ,צפוי להתפרסם בהוצאת מרכז זלמן שזר.)2008 ,
 .1הרצל אז והיום" :מדינת היהודים" במדינת היהודים (ידידיה צ' שטרן ואבי שגיא עורכים ,הוצאת
כתר בשיתוף עם מכון שלום הרטמן והפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן.)2008 ,
 .2הרצל אז והיום :בין יהודי ישן ואדם חדש (ידידיה צ' שטרן ואבי שגיא עורכים ,הוצאת כתר בשיתוף
עם מכון שלום הרטמן והפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן.)2008 ,
 .3דברים ושברי דברים :על יהודיותה של מדינה דמוקרטית (ידידיה צ' שטרן ואבי רביצקי עורכים,
הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה.)2007 ,
 .4המשפט בישראל :מבט לעתיד (ידידיה צ' שטרן ,יפה זילברשץ ואיתי ליפשיץ עורכים ,הוצאת
אוניברסיטת בר-אילן. )2003 ,
 .5יהדות פנים וחוץ :דיאלוג בין עולמות (ידידיה צ' שטרן ,דודי שוורץ ואבי שגיא עורכים ,הוצאת
מאגנס ,האוניברסיטה העברית. )1999 ,
כתבי עת  -עורך
 .1תרבות דמוקרטית ,כרכים ( 1-11ידידיה שטרן ואבי שגיא עורכים ,הוצאת אוניברסיטת בר-אילן
והמכון הישראלי לדמוקרטיה.)1999 ,
 .2הקריה האקדמית -כתב עת משפטי ,החל מכרך ו (( )2006יחד עם ע' כהן).
סדרת ספרים  -עורך

 .1יהדות ישראלית (ידידיה שטרן ואבי שגיא עורכים בהוצאה משותפת עם "כתר" ,מכון שלום הרטמן
והפקולטה למשפטים של אונ' בר אילן).
 .2צביון (סדרה של ניירות עמדה על נושאים שונים הנוגעים למתח בין דת ומדינה ,ידידיה שטרן ויפה
זילברשץ עורכים).
פרקים בספר
 .1כל ישראל אין להם חלק בעולם הבא?! על יחסה של ההלכה למערכת המשפט הישראלי בתוך
רבנות כמנהיגות רלוונטית .בתוך :רבנות :האתגר .כרך ראשון (עם עובד והמכון הישראלי
לדמוקרטיה ,ידידיה צ' שטרן ושוקי פרידמן :עורכים.79 )2011 ,
" .2משפט ,הלכה ופלורליזם משפטי בישראל" (צדק בין תרבויות ,ידידיה צ' שטרן עורך ,הוצאת מרכז
זלמן שזר.)2010 ,
" .3דת ומדינה :תפקידה של ההלכה" (צפוי להתפרסם בספר מנחם אלון ,אהרן ברק ואביעד הכהן
עורכים ,תשס"ז).
 .4ידידיה שטרן ואבי שגיא "הגליית הזהות :אלטנוילנד במדינת היהודים" "מדינת היהודים" במדינת
היהודים (אבי שגיא וידידיה צ' שטרן עורכים ,הוצאת כתר בשיתוף עם מכון שלום הרטמן והפקולטה
למשפטים באוניברסיטת בר-אילן.)2008 ,

" .5מה יהודי במשפט הישראלי?" דברים ושברי דברים :על יהדותה של מדינה דמוקרטית (אביעזר
רביצקי וידידיה צ' שטרן עורכים ,הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה.)2007 ,
" .6פסיקה הלכתית בסוגיות של מדיניות ציבורית :גישתו של הרב ח"ד הלוי" ספר ח"ד הלוי ( 357צבי
זוהר ואבי שגיא עורכים ,הוצאת הקיבוץ המאוחד בשיתוף עם מכון שלום הרטמן.)2007 ,
" .7אוניברסיטה ייחודית בחברה רב-תרבותית" ספר אוניברסיטת בר-אילן (דב שוורץ עורך ,הוצאת
אוניברסיטת בר-אילן.)2007 ,
" .8האתגר היהודי של המשפט הישראלי :חלומות ,סיוטים וחזונות" שפה אחת ודברים אחדים? על
אופייה היהודי של מדינת ישראל (אביעזר רביצקי וידידיה צ' שטרן עורכים ,הוצאת המכון הישראלי
לדמוקרטיה.)2006 ,
" .9פתחים להתחדשות הלכתית בנושאי דת ומדינה" מסע אל ההלכה (עמיחי ברהולץ עורך ,הוצאת
ידיעות אחרונות.)2003 ,
" .10דת ומדינה  -שתיקת ההלכה" הקונפליקט :דת ומדינה בישראל ( 37נחום לנגנטל ושוקי פרידמן
עורכים ,הוצאת ידיעות אחרונות.)2002 ,
" .11שניים אוחזין במציאות :זה אומר כולה חוק וזה אומר כולה הלכה" כלביא יקום (ה' גודלברג עורכת,
הוצאת מודן.)2000 ,
" .12מנהיגות ציבורית כסמכות הלכתית" יהדות פנים וחוץ :דיאלוג בין עולמות ( 235אבי שגיא ,דודי
שוורץ וידידיה צ' שטרן עורכים ,הוצאת מאגנס[ .)19999 ,הופיע גם כנייר עמדה ,בעברית ובאנגלית,
בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה].

מאמרים אקדמיים:
 .1כל ישראל אין להם חלק בעולם הבא?! על יחסה של ההלכה למערכת המשפט הישראלי בתוך :רבנות
כמנהיגות רלוונטית .בתוך :רבנות :האתגר .כרך ראשון (עם עובד והמכון הישראלי לדמוקרטיה ,ידידיה
צ' שטרן ושוקי פרידמן :עורכים.79 )2011 ,
" .2משפט ,הלכה ופלורליזם משפטי בישראל" (צדק בין תרבויות ,ידידיה צ' שטרן עורך ,הוצאת מרכז
זלמן שזר.)2010 ,
" .3צדק וזהות :יחסי גומלין" (פרשנות וביקורת מד.)2010 ,
 .4ידידיה שטרן ואבי שגיא "הגליית הזהות :אלטנוילנד במדינת היהודים" "מדינת היהודים" במדינת
היהודים  .אבי שגיא וידידיה צ' שטרן עורכים ,הוצאת כתר בשיתוף עם מכון שלום הרטמן והפקולטה
למשפטים באוניברסיטת בר-אילן2008 ,
" .5דת ומדינה :תפקידה של ההלכה" (צפוי להתפרסם בספר מנחם אלון ,אהרן ברק ואביעד הכהן עורכים,
תשס"ז).
" .6מדינה יהודית ודמוקרטית" ערך באנציקלופדיה זמן יהודי חדש :תרבות יהודית בעידן חילוני 515
(הוצאת כתר ,כרך רביעי .)2007
" .7פסיקה הלכתית בסוגיות של מדיניות ציבורית :גישתו של הרב ח"ד הלוי" ספר ח"ד הלוי ( 357צבי
זוהר ואבי שגיא עורכים ,הוצאת הקיבוץ המאוחד בשיתוף עם מכון שלום הרטמן.)2007 ,
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