
 ביעי של האגודה הישראלית להיסטוריה ומשפטהכנס השנתי הר
 

 2008באוקטובר,  7יום שלישי, 
 ירושלים צבי,-יד בן

 
9.00-9.30 

 צבי-, מנכ"ל יד יצחק בןד"ר צבי צמרת: התכנסות ודברי פתיחה
 

9.30-11.00 
 הלכה ומודרנה: מושב ראשון

 , אוניברסיטת ת"אאריה אדרעיפרופ' יו"ר: 
 

 אילן-אוניברסיטת בר, אילן פוקס
  פרשנות הלכתית בישראל: המקרה של תלמוד תורה לנשים

 
  , האוניברסיטה העבריתאבישלום וסטרייךד"ר 

 על הפקעת קידושין וגבולות השדה ההלכתי
 

 , אוניברסיטת ת"אאוריה שביטד"ר 
ה קרדאוי וחסן פדלאלל-הבניית הזהות של מוסלמים במערב במבחן המשפט המוסלמי: יוסף אל

 בין אידיאה למעשה
 

11.00-11.30 
 הפסקת קפה

 
 
 

11.30-13.00 
 שבים מקביליםמו
 

 ואירופה משפט ותרבות באנגליהמושב שני: 
 , האוניברסיטה העבריתוינוגרדוב-אדם חופרי ד"ר :יו"ר

 
 , אוניברסיטת חיפהיונתן יובלד"ר 

 שפה משפטית וחילון הנורמטיביות במודרנה המקודמת
 

 , אוניברסיטת חיפהייש-איילת בןד"ר 
 עשרה-צעדים בלתי נראים: התקדים המחייב והתרבות האנגלית במאה התשע

  
 חי-, מכללת תלתמר הגרד"ר 

 ?1878-צדק, מוסר, או פוליטיקה: מדוע תלתה מערכת המשפט הבריטית את סלינה וודג' ב
 
 

 משפט וקולוניאליזםמושב שלישי: 
 יוןגור-, אוניברסיטת בןאבי רוביןד"ר  יו"ר:

 
 , אוניברסיטת חיפהאייל ארי

 עשרה-הטיפול במקרים משפטיים פליליים מעורבים במחוז ירושלים במאה התשע
 

 , אוניברסיטת ת"אדויד שורד"ר 
 פקודת היערות המנדטורית: סביבתיות קולוניאלית בהקשר ייחודי

 
 חי-, מכללת תליאיר זלטנרייךד"ר 

 פרשת משפט 'האונס' בסג'רה בתרפ"ג :כבוד האשה וכבוד המושבה
 

13.00-14.30 
 הפסקת צהרים



14.30-16.00 
 משתנות נסיבות היסטוריותבהמשפט : מושב רביעי

 ד"ר דויד שור, אוניברסיטת ת"איו"ר: 
 

 , אוניברסיטת חיפהאמנון רייכמןד"ר 
 שלושה ה"רגעים" החוקתיים של מדינת ישראל

 
 , אוניברסיטת חיפהיאיר שגיאד"ר 

 עשרה ועשרים ואחת-ן אבולוציה לרגולציה בארה"ב של המאות תשעבי
 

 אילן-, אוניברסיטת ברניר קידרד"ר 
 : מיועצים למנהלים1930-2000האליטה המשפטית בישראל, 

 
16.00-16.15 

 הפסקת קפה
 
 
 

16.15-17.45 
 היסטוריה, משפט וזיכרון: מושב חמישי

 ןגוריו-, אוניברסיטת בןאיריס אגמוןד"ר יו"ר: 
 

 16.15-17.00 א:חלק 
 הרצאות המושב

 
 , המרכז האקדמי פרסאריה-חמדה גורד"ר 

 סיפורו של "שיתוף פעולה" יהודי בתקופת השואה –"מקרים קשים": פרשת ברנבלאט 
 

 , אוניברסיטת ת"ארבקה ברוט
 צביה לובטקין: בין הפרטי לציבורי, בין הגוף לסמל

 
 , אוניברסיטת חיפהיחיעם וייץפרופ' 

 האוזנר במשפט אייכמןגדעון מו של מקו
  

 
 17.00-18.00 ב:חלק 

 ודיון פתוח הרצאת אורח
 

 פרופ' יפעת וייס, האוניברסיטה העברית
 פשעים נגד האנושות: האשמה והקולקטיב

 
 
 
 

18.15-18.45  
 אספת האגודה

 
 

 שימו לב
 

)משפט  המושב השלישי למעט, בצריף הגדולכל מושבי הכנס יתקיימו 

 הסמוך לגדול, בצריף הקטן יזם(, שהוא מושב מקביל ויתקייםוקולוניאל

 


