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9:15-9:00 התכנסות

9:30-9:15 ברכות

11:00-9:30 מושבים מקבילים  

מושב 1: משפט בשוליים, 
שוליים במשפט: פריפריות 

אתניות, קהילתיות ומגדריות במשפט 
הישראלי 

יו”ר: אורית רוזין, אוניברסיטת תל אביב 

חשיש, אכיפה משטרתית, חברה ומשפט במעבר בין 
שלטון המנדט למדינת ישראל, חגי רם, אוניברסיטת 

בן-גוריון   

‘אנו דור מהוגן ומוסרי?’ הדיון המשפטי והציבורי סביב 
צריכת ספרות פורנוגרפית בישראל בעשור השני, 

עודד היילברונר, מכללת שנקר

שאלת ריבוי הנשים: התמודדותו של המשפט 
הישראלי המוקדם עם שאלת הביגמיה בקהילות 

מזרחיות, עומר אלוני, אוניברסיטת תל אביב

 האיסור על פוליגמיה בתקופה המנדטורית, 
ראויה אבו-רביעה, האוניברסיטה העברית    

מושב 2: פרקטיקות משפטיות 
והקונפליקט הישראלי-פלסטיני
יו”ר משתתף: אלכסנדר )סנדי( קדר, אוניברסיטת חיפה 

חמישים שנות השתלטות על מקרקעין בשטחים, 
2017-1967: המקרה של סוסיא בהיבט של 

גאוגרפיה משפטית-היסטורית, קמר מישרקי-אסעד, 
אוניברסיטת חיפה 

מדיניות המוסדות כלפי עורכי דין ערבים במדינת 
ישראל, 1952-1948, גל אמיר, אוניברסיטת חיפה

מוצר בפיקוח: המאבק נגד הפקעת תוצרת חקלאית 
בגליל, 1953-1930, נעמה בן-זאב, אוניברסיטת 

חיפה ומכללת תל חי

תקשורת, תעמולה ומשפט חוצי גבולות: הסברה 
והרס בתים כאמצעי ענישה בגדה המערבית וברצועת 

עזה לאחר מלחמת ששת הימים, גיורא גודמן, 
המכללה האקדמית כינרת

11:30-11:00 הפסקה

 :)II( 15:30-14:30 מושב מליאה
חדש על המדף – דיון בספרים חדשים 

שיצאו לאור השנה
יו”ר: יורם שחר, המרכז הבינתחומי 

 דיון בספרו של אסף לחובסקי
 Tax Law and Social Norms in Mandatory 

 Palestine and Israel 
)Cambridge University Press, 2017(

 אורית רוזין, אוניברסיטת תל אביב; 
אסף לחובסקי, אוניברסיטת תל אביב 

 דיון בספרו של יורם מיטל
 Revolutionary Justice: Special Courts and the

Formation of Republican Egypt 
 )Oxford University Press. 2016( 

 אבי רובין, אוניברסיטת בן-גוריון; 
יורם מיטל, אוניברסיטת בן-גוריון   

16:00-15:30 הפסקה

17:30-16:00 מושבים מקבילים 

מושב 6: עורכי דין ושתלים 
משפטיים 

יו”ר: בנימין בלום )האוניברסיטה העברית( 
לאוטרפכט בירושלים: בין קוסמופוליטניות לציונות, 

רותם גלעדי, אוניברסיטת הלסינקי  
 Uncertain Comparisons: Zionist and Israeli 

 Perceptions of India and Pakistan During 
Decolonization רפאל שטרן, אוניברסיטת הרווארד

‘יש צורך בחינוך השופטים בבעיה של העקורים’: השתלה 
של עקרונות משפט אמריקני בבתי הדין של הממשל 

הצבאי בגרמניה, רבקה ברוט, אוניברסיטת חיפה   
‘מלחמתנו היא עזה ואיומה’: ‘המחתרת היורידית’ מול 

עורכי דינה של ‘קופת האומה הערבית’ בפרשת הכפר 
אל-זאוויה, שמעון ארז-בלום, מכללת ספיר 

מושב 7: פוליטיקה ואלימות 
בשנות בינוי אומה 

יו”ר: ענת שטרן, אוניברסיטת תל אביב 
פוליטיזציה, בידוי ראיות ומניעת טרור: המקרה של 

מחתרת ‘ברית הקנאים’, אופירה גראוויס-קובלסקי, 
המכללה האקדמית צפת  

פוליטיזציה של הפגנות אלימות במדינת ישראל, עמרי 
פלרמן, אוניברסיטת תל אביב   

‘גם אנחנו לא היינו סמינר לגננות’: שביתת הימאים באולם 
בית המשפט, נעמי לבנקרון, אוניברסיטת תל אביב   

‘משטרה בשביל הנייטיב’ס’: ההיסטוריה של הקמת 
התביעה המשטרתית, גיא לוריא, המכון הישראלי 

לדמוקרטיה

13:00-11:30 מושבים מקבילים
מושב 3: בתי משפט, תחומי 

שיפוט ורעיונות משפטיים חוצי 
גבולות 

יו”ר: אורי אהרונסון, אוניברסיטת בר אילן 
 בתי משפט מדינתיים הפועלים מחוץ לטריטוריה: 

 בתי משפט קונסולריים במאה התשע-עשרה, 
סיליה פסברג, האוניברסיטה העברית

נירנברג כלל לא היה בית הדין הפלילי הבין-לאומי 
הראשון, זיו בורר, אוניברסיטת בר אילן   

שיפוט נוער בקולוניה פלשתינה – רעיון למוסד משפטי 
בהקשר מקומי, ניצנה בן-דוד, אוניברסיטת תל אביב 

 משפט החירום כמשטר תנועה, 
אירית בלאס, אוניברסיטת תל אביב

מושב 4: משפחה וקהילה חוצי 
גבולות

יו”ר: עמיחי רדזינר, אוניברסיטת בר אילן  
על טשטוש ההיסטוריות של ההלכה: תקנת טוליטולה 

בפסיקת בתי הדין בישראל, אבישלום וסטרייך, 
המרכז האקדמי למשפט ועסקים 

זכותה של האלמנה הערירית לגבות את כתובתה ללא 
תלות בחליצה, איילת סג”ל, אוניברסיטת בר אילן   

מ’מנהג המקום’ ל’מנהג מקום שבאו משם’: פסיקה חוצת 
גבולות באימפריה העות’מאנית במאה השש-עשרה, 

הילה בן-אליהו, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בר אילן  
שטריימלך חוצי גבולות: הצעת חוק איסור סחר בפרוות 

במבט היסטורי, לוי יצחק קופר, אוניברסיטת בן-גוריון 

מושב 5: רגעים חוקתיים 
יו”ר: אדם שנער, המרכז הבינתחומי 

 כתיבת החוקה ההודית: מבט השוואתי
חני לרנר, אוניברסיטת תל אביב

לקראת מחשבה מחודשת על ההיסטוריה של איסור 
אפליה מינית בארצות הברית, אריאן רנן-ברזילי, 

אוניברסיטת חיפה
פסק הדין שעשה היסטוריה: עיון היסטוריוגרפי בפסק 

הדין בפרשת בנק המזרחי, יאיר שגיא, אוניברסיטת חיפה

14:00-13:00 הפסקת צהרים 

 :)I( 14:30-14:00 מושב מליאה
אספה שנתית של הארגון להיסטוריה 

ומשפט והענקת פרס המאמר המצטיין 
 The ,המאמר הזוכה בפרס השנה: בנימין בלום

 Hounds of Empire: Forensic Dog Tracking In
  Britain and Its Colonies 1888-1953

הכנס השנתי ה-13 של הארגון 
הישראלי להיסטוריה ומשפט

הארגון הישראלי 
להיסטוריה ומשפט 

צריף 
גדול

צריף 
גדול

כיתת 
אריאל

צריף 
גדול

צריף 
קטן

צריף 
קטן

צריף 
קטן

ועדת ההיגוי של הכנס: יו”ר עילי אהרנסון, אוניברסיטת חיפה | איריס אגמון, אוניברסיטת בן-גוריון | בנימין בלום, 
האוניברסיטה העברית | אבישלום וסטרייך, המרכז האקדמי למשפט ועסקים | דורין לוסטיג, אוניברסיטת תל אביב  

היסטוריה ומשפט 
חוצי גבולות 

כניסה 
חופשית
בהרשמה 
מראש   

יום שני, י"ב בתשרי תשע”ח )2.10.17( | יד יצחק בן-צבי, אבן גבירול 14, ירושלים 


