
הכנס  ה-18 של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט, התשפ״ג 2022

הפרופסיונלים והפרופסיה המשפטית

ועדת ההיגוי: יו"ר: פרופ׳ אייל כתבן, המרכז האקדמי פרס | ד״ר שמעון ארז בלום, המכללה האקדמית ספיר | ד״ר רבקה ברוט, אוניברסיטת תל-אביב | פרופ׳ דבורה ברנשטיין, אוניברסיטת חיפה 
 ד״ר חמדה גור-אריה, המרכז האקדמי פרס | ד״ר גיא לוריא, המכון הישראלי לדמוקרטיה

ועדת הפרס: פרופ' סוזן לסט סטון, בית הספר למשפטים, קרדוזו | פרופ' אסף לחובסקי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב | פרופ' ניר קידר, המכללה האקדמית ספיר

הכניסהיום שלישי   18.10.2022  08:30-18:30  ביד יצחק בן-צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
חופשית 

בהרשמה 
מראש

>> 8:30-09:00 התכנסות

   9:00-09:15   קבלת פנים וברכות
צריף
גדול  

פרופ' ריכב )בוני( רובין, ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד בן-
צבי והאוניברסיטה העברית

פרופ' רועי קרייטנר, מנהל המכון למשפט והיסטוריה ע"ש קרן דיויד ברג 
פרופ' אייל כתבן, ועדת ההיגוי של הכנס

9:30-11:00   מושבים מקבילים

צריף 
קטן

משפט חוצה גבולות  

יו"ר: ד"ר חמדה גור-אריה, המרכז האקדמי פרס

פרופ' אלכסנדר )סנדי( קדר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת 
חיפה: ההיסטוריה של היוריספרודנציה של בג"צ בעתירות מקרקעין 
נגד וועדת העררים הצבאים בשטחים בהשוואה לזו של בית המשפט 
Indian Claims Commission-העליון האמריקני  בהתדיינויות כנגד ה

אוניברסיטת חיפה:  ד"ר עילי אהרנסון, הפקולטה למשפטים, 
ריקושטים קולוניאליים, תהליכי הפללה חוצי-מדינות, ושורשי האיסור 

הפלילי על קנאביס בארצות הברית 

עו"ד ראובן אידלמן, היועץ המשפטי של הרשות להגנת הפרטיות: 
הרחקה, הסגרה, והמלחמה הקרה – פרשת רוברט סובלן

פרופ' חיים זנדברג, הפקולטה למשפטים ע"ש שטריקס, המסלול 
האקדמי של המכללה למנהל: יחסה של מערכת המשפט ברשות 

הפלסטינית למדינת ישראל ולישראלים 

צריף 
גדול

פרופסיונלים ופרופסיונליזציה   

יו"ר:  פרופ' אבישי בניש, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה 
חברתית, האוניברסיטה העברית

ניצנה בן דוד, מרכז מיתר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל 
אביב: שיפוט נוער - שדה פעולה בין פרופסיונלי

עו"ד עידן חלילי, עו"ס, הקליניקה הסוציו-משפטית, הפקולטה 
למשפטים ע"ש שטריקס, המסלול האקדמי של המכללה למנהל: 
פרופסיות המשפט והעבודה הסוציאלית – מדיכוטומיה לאינטגרציה

פרופ' אורנה אליגון דר, בית הספר למשפטים, מכללת ספיר: תהליך 
ההתמקצעות של מבקרי אסירים בתקופת המנדט

ד"ר ירון זילברשטיין, האקדמית חמדת, בית הספר למשפטים 
מכללת ספיר: על דיינות כפרופסיה מובחנת בקהילה היהודית במאות 

הראשונות לספירה: בין סמכות טבועה לשימוש בכללי סדר דין

הפסקת קפה  11:00-11:15

11:15-12:45   מושבים מקבילים

צריף 
קטן

חכמים בקהילתם – שופטים, דיינים ושיפוט   
קהילתי

יו"ר: ד"ר שמעון ארז בלום, המכללה האקדמית ספיר  

פרופ' )אמריטוס( יאיר זלטנרייך, המכללה האקדמית תל חי: שיפוט 
באין פרופסיה: שיפוט לא רשמי של חברי קיבוצים בתקופת המנדט

ד"ר לוי יצחק קופר, עמית מחקר במכון מקס פלאנק להיסטוריה 
של המשפט ולתיאוריה משפטית: הנהגה משפטית בעת מגפה: 

פרק בתולדות ר' עקיבא איגר

פרופ' עמיחי רדזינר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן:  
כיצד מתמנים דיינים? על עיצוב חוק הדיינים, תשט"ו-1955 

צריף 
גדול

  עורכי-דין במאבק

יו"ר: פרופ' דבורה ברנשטיין, אוניברסיטת חיפה  

פרופ' יניב רוזנאי, בית ספר הארי רדזינר למשפטים באוניברסיטת 
רייכמן: עריכת דין מהפכנית: על תפקידם של עורכי דין במהפכות 

ד"ר נעמה בן זאב, עורכי דין פלסטינים בפוליטיקה בשנות החמישים 
והשישים ושאלת הייצוג

פרופ' יונתן יובל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה:
“Who Represents Dreyfus?” L’affaire and the Dialectics of 

Impact Litigation, 1897 - 1899 

פרופ' שחר אלדר, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו: 
המאבק הלא מודע של בג"צ בזכות לייצוג בראשית שנות האלפיים

ארוחת צהריים  12:45-13:30

צריף 
גדול

  13:30-15:00   מושב מליאה

יו"ר: פרופ' רועי קרייטנר, אוניברסיטת תל אביב  

הענקת פרס המאמר המצטיין לשנת 2022 	 

"חדש על המדף"	 
Haim Sandberg, Land Law and Policy in Israel - A Prism of 

Identity (Indiana University Press, 2022)
קוראת: ד"ר חבצלת יהל, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, 

אוניברסיטת בן גוריון
מגיב: פרופ' חיים זנדברג, הפקולטה למשפטים ע"ש שטריקס, 

המסלול האקדמי, המכללה למנהל

יורם שחר, כבוד, חירות ועמל-ישרים: סיפור חיבורה של הכרזת 
העצמאות )מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-

גוריון ומכון ברג, אוניברסיטת תל אביב, 2022(
קורא: פרופ' רון חריס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב  

מגיב: פרופ' יורם שחר, אוניברסיטת רייכמן

טליה דיסקין, לשון החוק ושפת הילדים: משפט וחברה בעיתונות 
הילדים בעשור הראשון למדינת ישראל )מכון בן-גוריון לחקר ישראל 
והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון, ומכון ברג, אוניברסיטת תל אביב, 2022(
קורא: פרופ' אסף לחובסקי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת 

תל אביב
מגיבה: ד"ר טליה דיסקין, אוניברסיטת תל אביב

הפסקת קפה  15:00-15:15

15:15-16:45   מושבים מקבילים

צריף 
קטן

משפט, ישראליות וציונות  

יו"ר: ד"ר רבקה ברוט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר אדם שנער, בית ספר הארי רדזינר למשפטים, אוניברסיטת 
רייכמן: הצנזורה ויצירת הישראלי החדש: המועצה לביקורת סרטים 

ומחזות, 1948-1991

משה טובולסקי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן: ביטויים 
של אתוסים ישראליים במס עזבון לדורותיו

ד"ר אבירם שחל, עמית מחקר במרכז למשפט עברי ומשפט ישראלי 
ע"ש ג'וליס-רבינוביץ, הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת הארוורד: 

ההיסטוריה הלא ידועה של החוקה של התנועה הציונית

פרופ' נויה רימלט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה: "מה 
יהיה על גודלו של העם היהודי בישראל?!" – ההיסטוריה של חוק 

ההפלות בישראל 

צריף 
גדול

 מקומם של עורכי דין ושופטים בעיצוב  
תהליכים וידע משפטי  

יו"ר: ד"ר גיא לוריא, המכון הישראלי לדמוקרטיה

ד"ר יאיר שגיא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה )עם 
פרופ' אייל כתבן, המרכז האקדמי פרס(: מאבק עורכי-הדין על 

פרסום הפסיקה בפלשתינה-א"י?

שני שניצר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב: ביקורת 
שיפוטית בבג"ץ המוקדם: השגיאה האסטרטגית )?( של עורכי הדין

ד"ר יאיר ברק, עמית מחקר במכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה 
של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב: האם בג"ץ תומך 

בהפרטה או מסתייג ממנה? תלוי מי הם השופטים הפוסקים

פרופ' אמנון רייכמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה: 
השורשים האמריקאים )הנשכחים( של פסקת ההתגברות, ותפקיד 

הבר האמריקאי בעיצוב המהלך ההיסטורי

הפסקת קפה  16:45-17:00

17:00-18:30   מושבים מקבילים

צריף 
קטן

עיצוב פרקטיקות וזהות מקצועית של עורכי 
דין- היבטים נורמטיביים היסטוריים

יו"ר: פרופ' שחר אלדר, הקריה האקדמית אונו

ד"ר מיכל עופר-צפוני, עו"ד מיטל הרוש, בית הספר למשפטים, 
המכללה האקדמית נתניה: ההכשרה הפרופסיונלית של עורכי הדין

פרופ' נטע זיו, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, ד״ר 
סמדר בן-נתן, אוניברסיטת וושינגטון: עריכת דין במערכת משפט 
היברידית: עורכי דין ישראלים ופלסטינים בבתי המשפט הצבאיים

ד"ר לימור זר-גוטמן, הפקולטה למשפטים ע"ש שטריקס, המסלול 
האקדמי של המכללה למנהל: פרסומת עורכי דין לאורך השנים

ד"ר קרני פרלמן, הפקולטה למשפטים ע"ש שטריקס, המסלול 
האקדמי של המכללה למנהל: עריכת דין טיפולית ושאלת זהותה 

כשלב בהיסטוריה של עריכת דין חברתית 

צריף 
גדול

  עורכי דין ומשפטנים: בין מיקרו ומאקרו

 
יו"ר: פרופ' אסף לחובסקי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת 

תל אביב

ד"ר גל אמיר, עמית מחקר, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת 
חיפה: בעלת הבית וקצין המחוז – בין ארכיאולוגיה משפטית למיקרו-

היסטוריה

ד"ר אורית מילר – כתב, המכון לחקר המזרח התיכון ומרכז אסיה, 
אוניברסיטת אריאל: תפקיד הפרקליט הצבאי הראשי )פצ"ר( 

כאוטוריטה מקצועית עליונה בצה"ל, תא"ל מאיר שמגר כמשל

ניר גונן, אוניברסיטת ייל: שושלת איימוס: משפחה, פוליטיקה וחינוך 
משפטי בין לונדון וקהיר  

איתן טלמור-לבקוביץ', הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב: 
בשירות האזרח: עו"ד אשר לויצקי ועריכת דין למען מטרה ציבורית

המכון למשפט והיסטוריה ע״ש קרן דיויד ברג
הפקולטה למשפטים ע״ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב

The Buchmann 
Faculty of Law
Tel Aviv UniversityTel Aviv University

 הפקולטה למשפטים 
ע״ש בוכמן

אוניברסיטת תל אביב

 كلية الحقوق 
على اسم بوخمان

جامعة تل ابيب 

 הארכיון הציוני המרכזי, 
PHAL\1416706

https://forms.office.com/r/XSpxwm7d3Z

