
8:00  

, אוצרת, מנהלת המחלקה להיסטוריה חזותית, אוצרות נירית שלו כליפאד"ר 

  צבי-ותיעוד ביד בן

: סיווגם של נכסי מורשת ניידים באמצעות חקר החפץ ושקילת סיור מודרך

 מרכיבי החומר והרוח הגלומים בו.

 

)שתי אפשרויות לבחירה:  כאןש מספר המשתתפים.ות מוגבל, יש להרשם מרא

 סיור בוקר או ערב(

 

 אודיטוריום      ◆   קבלת פנים וברכות       9:00

 יצחק יד, ויישובה ישראל ארץ לחקר המכון ראש, רובין( בוני) ריכב' פרופ ◆

 צבי-בן

, ברג דיויד קרן ש"ע והיסטוריה למשפט המכון ראש, קרייטנר רועי פרופ׳ ◆

 אביב תל אוניברסיטת למשפטים הפקולטה

 ועדת ההיגוי של הכנסיו"ר , נברגרוז ענת ר"ד ◆

 

 מושבים מקבילים      9:15 - 10:45

 

 קטן צריף  ◆ במשפט מדברים דברים ◆

 עילי אהרונסוןד"ר יו"ר: 

 , עדות החפצים והשואהליאורה בילסקיפרופ' 

 ’Callot’s ‘Miseries of War’ versus the ‘Grotian Myth:  רזיו בורד"ר 

 חשיפתו של פרק חשוב בהיסטוריה הארוכה של המשפט הפלילי הבינלאומי

, גם זה בחומר: מה מסמכים משפטיים כתובים מלמדים על מתן גולדבלט

 ?המשפט המנהגי במזרח הקדום

 , צלם של זיכרון: הנריק רוס והתצלומים המצונזריםאתרלילה 

 

 גאולה כיתת ◆ ומשפחה אלימות של משפטית היסטוריה ◆

 דר אורנה אליגון ד"ריו"ר: 

עוני, אלימות ומוסד המשפחה   – "תלחמו בעוני ולא בעניים", ניצנה בן דוד

  בישראל 50-בשנות ה

מסכנות חיים של ילדים , המתת תינוקות ונטישות דר אליגון אורנהד"ר 

 1948-1968בישראל, 

, כיצד האלימות הדומסטית הפכה לעינויים במשפט נטלי דודזוןד"ר 

 הבינלאומי לזכויות אדם

 

 הפסקת קפה 10:45-11:00

 

 מושבים מקבילים      12:30-11:00

 

 אודיטוריום ◆  חומרי הארכיון: ארכיבאות, חומרים ודיגיטציה ◆

 רננה קידרד"ר יו"ר: 

, הצגת החקיקה המנדטורית אור-וגלי בן איילת וולברג, דפנה ברנאי

 במאגר  החקיקה הלאומי

 על דיגיטציה וטרנספורמציה –, הפרופסיה המשפטית אייל כתבןד"ר 

, "תיקים ומסמכים רבים שחשיבות רבה נודעת להם גם להרבה דוד בורבק

ותפקידה של  הדין-איסוף וקטלוג ארכיון בתי –הלאומיים שלנו"  מהמוסדות

 מערכת המשפט השרעית בישראל

 , חומר ומשפט בגניזת קהיר המונוגרפיתנרי אריאלד"ר 

 

 

 קטן צריף  ◆ למוסדות מרעיונות: מדינה של תשתיות ◆

 עודד היילברונרפרופ' יו"ר: 

, מקס ובר בפלסטינה: עיון מחודש במאבקים על הקמת בית הדין חגי שלזינגר

 הרבני לערעורים

, ממוסדות קהילתיים לרשויות ממלכתיות: הסדרת מעמדן החוקי נדב היידקר

 1948-1949של המועצות הדתיות בישראל, 

, דירה להסדיר: הסטוריוגרפיה מוסדית של בתי הדין לשכר מאיה מארקד"ר 

 1910-1954דירה, 

 

 

 גאולה כיתת ◆ למדינה מישוב במעבר וחברה כלכלה, משפט ◆

 

 יו"ר: פרופ' אסף לחובסקי

פקודות שטרי אוצר והמימון הסודי והלא חוקי של מלחמת  , דרור גולדברגד"ר 

 העצמאות

היישוב היהודי ואתגרי מצב החירום הכלכלי בשנת  , ד"ר נמרוד הגלעדי

 תדינה עצמאית ובמהלך מלחמת העצמאובמעבר למ 1948

 שיפוט עריקים במלחמת העצמאות -בין כלכלה צבא וחברה  ,ד"ר ענת שטרן

 

 

 אודיטוריום      ◆ מושב מליאה חגיגי         12:35 – 30:13

חדש על המדף: הקהילה חוגגת את ספריה החדשים בסרט בכיכוב המחברות 

  והמחברים

 2021פרס המאמר המצטיין לשנת 

 

 צהריםהפסקת  13:30-14:30

 

 מושבים מקבילים      14:30 - 16:00

 

 אודיטוריום ◆ ערך כלכלי בין חפצים ורעיונות ◆

 מיכאל זכיםפרופ' יו"ר: 

    Yankee Jim Crow: Railroad Segregation and Marketאלון חספר

Governance in Massachusetts, 1838-1843   (ההרצאה בעברית) 

,  יצירת מסמך סחיר ללא החפצת השטר: בחינת דרכו אלימלך וסטרייךפרופ' 

 של המשפט העברי בהשוואה למשפט האנגלי

 The Unintended Consequences of,פאוסטאביגיל ד"ר 

Committee Jurisdiction: Consumer Credit, Consumer 

Bankruptcy and Lobbying in the 97th Congress (1981-1982  )

 (ההרצאה בעברית)

, "והיכן מחברי הספרים בערבית?": זכויות יוצרים במצרים ניקול כיאטד"ר 

 תחת השלטון הבריטי

 

 קטן צריף  ◆ חדשים בזהויות קולקטיביותעיונים  ◆

 אריה אדרעיפרופ' : יו"ר

 ,  מעֵבר לאנגליפיקציה: פקודת הנזיקין כחקיקה מעמדיתדוד שורד"ר 

, צרעת, בטחון הציבור ופגיעה בעם אריה-חמדה גורד"ר רבקה ברוט וד"ר 

 1950-היהודי: מיהו יהודי ראוי לפי חוק השבות, תש"י

מעשה בטבעת ואתרוג: הקיבוץ הדתי ודרישות ההלכה , עמיחי רדזינרפרופ' 

 לבעלות פרטית

 

 

 

 

רפואה מודעת: התפתחות הרגולציה ומדיניות בריאות  ◆

 גאולה כיתת ◆ בישראל

 'דוידוביץנדב פרופ' יו"ר: 

, התפתחות הרגולציה בישראל לאורה ובצילה של לימור מלולד"ר 

  הרפואה הנאצית

 פרספקטיבה היסטורית –עם/בילדים  רפואי, מחקר מאיה פלד רזד"ר 

 ויישומים עכשוויים

, אבני הדרך באיזון הזכות ל"הסכמה מדעת" פרידמן-שלי קמיןד"ר 

 לחיסונים עם האינטרס הציבורי

 

 הפסקת קפה  16:00 - 16:10

 

 מושבים מקבילים      16:10 - 17:40

 

 קטן צריף  ◆ הסטוריה חברתית של רכוש נטוש ◆

 ליאורה בילסקיפרופ' ומגיבה: יו"ר 

, לקראת ליאורה בילסקיפרופ' אחמד מחמוד ו, ליאת קוזמאפרופ' 

היסטוריה משולבת של ביזה: בעקבות ספרו של אדם רז, 'ביזת הרכוש 

 הערבי במלחמת העצמאות' )הוצאת כרמל(

 , הספר כחומר: הספרים הפלסטיניים בספריה הלאומיתאחמד מחמוד

 לוד: בין הרישום המשפטי לממצא החומרי , דעאדלה תאופיקד"ר 

 

 גאולה כיתת ◆ תפקיד ההסטוריה בסוגיות עכשוויות ◆

 

 יוסי דודד"ר יו"ר: 

על היפוך תפקידם שנור, להביס את האדון בכליו: -רונית לויןד"ר 

 של הליכי הסדר זכויות במקרקעין

המאבק על עצמאות הרשות  –, מעבר לגדר חיים זנדברגפרופ' 

 ברשות הפלסטינית בתקופת מחמוד עבאסהשופטת 

, על המגבלות האינהרנטיות על סמכות ההתגברות יילוו קהברפרופ' 

לחוק יסוד:  4 בחוקה הישראלית: סיפורה של ההתגברות מסעיף

 הכנסת, דרך תיקונים רטרואקטיביים לחוקה וכלה בעקרונות העל

 , מכולרה לקורונה: הקמיע ביד המשפטןלוי קופרד"ר 

 

 

 

 

17:45 – 18:30   

, מנהלת המחלקה להיסטוריה חזותית, , אוצרתנירית שלו כליפאד"ר 

  צבי-אוצרות ותיעוד ביד בן

סיווגם של נכסי מורשת ניידים באמצעות חקר החפץ  :סיור מודרך

 .ושקילת מרכיבי החומר והרוח הגלומים בו

)שתי אפשרויות  כאןמספר המשתתפים.ות מוגבל, יש להרשם מראש 

 לבחירה: סיור בוקר או ערב(

 

 

 

 

|  יאיר לורברבוים, אוניברסיטת בר אילןפרופ' |  פליסהואור, המכללה האקדמית ספיר -עמוס ישראל ד"ר |  ישראל והציונותטליה דיסקין, מכון בן גוריון לחקר ד"ר |  ענת רוזנברג, אוניברסיטת רייכמןד"ר  – ועדת ההיגוי: יו"ר

 יאיר שגיא, אוניברסיטת חיפהד"ר |  רחל פרידמן, אוניברסיטת תל אביבד"ר 

 עידו שחר, אוניברסיטת חיפהד"ר |  ליבזון, אוניברסיטת רייכמןאיילת הופמן ד"ר |  אסף לחובסקי, אוניברסיטת תל אביבפרופ'  – ועדת הפרס: יו"ר

 תו ירוקה, נא להגיע עם מחוסנים ומחלימים בהתאם להנחיות התו הירוקלרק  אפשרית בכנסההשתתפות 

https://docs.google.com/document/d/1fI-K85XFa8julEONr6YYegwAllHCN4SvTBQNmIdqLfg/edit
https://docs.google.com/document/d/1fI-K85XFa8julEONr6YYegwAllHCN4SvTBQNmIdqLfg/edit
https://docs.google.com/document/d/1fI-K85XFa8julEONr6YYegwAllHCN4SvTBQNmIdqLfg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fI-K85XFa8julEONr6YYegwAllHCN4SvTBQNmIdqLfg/edit?usp=sharing

