
  הארגו� הישראלי
   להיסטוריה ומשפט

  מכו� דיויד ברג למשפט והיסטוריה
אביב�אוניברסיטת תל, הפקולטה למשפטי�

    

  צבי� יצחק ב�יד

  להיסטוריה ומשפטהישראלי  הארגו
 של השישיהכנס השנתי 

  3.10.2010, א"ה תשרי תשע"כ, ראשו�יו� 
  

  
  חלשות במרחבי� היסטוריי� ומשפט וקבוצות מוחלשות

  
 
 

  התכנסות    9:00�8:30

 

  ישובה יי ו"ראש המכו
 לחקר א ,מנח� הירשמ
 'פרופ: ברכות    9:15�9:00

 

  מושבי� מקבילי�    11:00�9:15

: �19 ההמשפט בתחילת המאה. א
  ב"בריטניה וארה

  , י�כר מיכאל ז"ד: ר"יו
  אביב�אוניברסיטת תל

  נשי� במשפט. ב
  , דבי ברנשטיי
' פרופ: ר"יו

   חיפהאוניברסיטת

  אביב �אוניברסיטת תל, ר עינת אלבי
"ד
 �18במשפט העבודה הבריטי מהמאה ה" משרתי�"

  ' 20 �ועד אמצע המאה ה

  איל
�אוניברסיטת בר, )גומבו(ל "אילת סגר "ד
, עלייתו: נישואי� קדו� למניעת עגינות�הסכ� קד�

    שקיעתו  וזיקתו לגירוש ספרד

  יבאב�אוניברסיטת תל, אס) לחובסקי' פרופ
 �פרטיות ומס הכנסה באנגליה של ראשית המאה ה

19   

  אביב�אוניברסיטת תל, אורית רוזי
ר "ד
: המאבק על הזכות לילדות בישראל הצעירה

  ?האמנ� שד עדתי

  איל
�אוניברסיטת בר, נדב גבאיר "ד
הגורמי� : משפט ומדע, פוליטיקה, עיתונות

לשינויי� בתרבות החקירה של הפרלמנט הבריטי 
   �19 המאה הבתחילת

  אביב�תלאוניברסיטת , יעל ברוידא
מעורבות� של : בי� רכוש משות' לאיזו� משאבי�

  1951�1973, ארגוני נשי� בחקיקת חוק יחסי ממו�

  אוניברסיטת חיפה, לי אהרנסו
יר ע"ד
פרשנויות ,בעיות? מהגנת עבדי� לפשעי שנאה

ומתודולוגיות בניתוח הגנאלוגיה של השיח 
  ההגנה על מיעוטי� גזעיי�האמריקני בנושא 

  אביב�תל אוניברסיטת ,יועז�יעל סימונדז
    הפללת הזונה בביתה: 1962חוק הזנות משנת 

 

  הפסקת קפה   11:30�11:00

 

  מושבי� מקבילי�   12:45�11:30

  כישו) והמשפט הפלילי. ג
  , יור� שחר' פרופ: ר"יו

  המרכז הבינתחומי

  מרחב ומשפט , קהילות. ד
   ובישראלמנדטתקופת הב

  איל
�ראוניברסיטת ב, ניר קידר: ר"יו

  אביב�אוניברסיטת תל, הדס סופר
כ " התמודדות השלטו� : "שפה לא תחיהמ 

  הקולוניאלי הבריטי ע� תרבות הכישו' בקניה

  , אביטל מרגליתר "ד
  המכללה האקדמית ספיר 

 התאגדות שיתופית ובידול מרחבי



  ל המרכז האקדמי כרמ,דר�אורנה אליגו
ר "ד
מעמד חברתי של נאשמי� ומאשימי� ועיצוב דיני 

  הראיות במשפטי המכשפות באנגליה

     אוניברסיטת חיפה,אורית מנור
מקומו של בית המשפט : חיי� ביחד או לחוד

  השלו� העברי במושבות הגליל התחתו�

   אביב�תלאוניברסיטת , ליאור ב
 דוד
" הבעיה האינדיאנית: "על כישופי� וכיסופי�

  1950�1930, פלילי המקסיקניבמשפט ה

 אביב�תל אוניברסיטת ,וברא
'נאל תותרי גמ
 בחינת דפוסי השתתפות והתנגדות �"ואדי נסנאס"

  במסגרת חוק התכנו� והבניה

 

   למשתתפי הכנסארוחת צהרי� קלה   13:00�14:00

  צבי�מכירת ספרי� בהנחה בחנות הספרי� של יד ב�

 

  מושבי� מקבילי�    15:45�14:00

 מיעוטי� מול החוק. ה
  , ר ירו
 ב
 נאה"ד: ר"יו

  האוניברסיטה העברית בירושלי�

  ניאמ'קבוצות מוחלשות במשפט העות. ו
  ,ר נת
 ברו
"ד: ר"יו

  האוניברסיטה העברית בירושלי�
   מכללת אחווה,אלינער ברקתר "ד

מוסלמי� בבית הדי� , יהודי� בבית הדי� המוסלמי
 על פי כתבי הגניזה, �11מאה ה במצרי� בהיהודי

האוניברסיטה העברית , חיי� גרבר' פרופ
  בירושלי�

 �17מאני במאות ה'קבוצות מוחלשות  במשפט העות
  �18וה

וניברסיטה העברית הא, אפרי� יעקבר "ד
  איל
�ואוניברסיטת בר

    הבנת� של יהודי תימ� את המשפט המוסלמי

  גוריו
�אוניברסיטת ב
, איריס אגמו
ר "ד
הערות : לות היסטוריי� מושתקי� ושיקומ�קו

 מתודולוגיות על רשומות בתי הדי� השרעיי�
  העוסמאניי�

 המרכז האקדמי כרמל, מוסה אבו רמדא
ר "ד
   אוניברסיטת חיפה,אשר) אבו זרקהר "וד

חכמי ההלכה ונכסי המוסלמי� במדינות לא 
  מוסלמיות

  גוריו
 �אוניברסיטת ב
, בי רובי
ר א"ד
  : שופט רחו� ומושל נקמ�, שפחה במנוסה

דרמה משפטית עוסמאנית משלהי המאה התשע 
        עשרה

    
  , וינוגרדוב�חפריר אד� "ד

  האוניברסיטה העברית בירושלי�
שימוש� של יהודי אר+ : נלאי��חתרני� בלתי

  ישראל המנדטורית בנאמנות הפרטית

  חוקר עצמאי, ארי�אייל אנגלהרדטר "ד
ק ומערכת  התנגשויות חו–תיק פיטר משול� 

מאנית במחוז ירושלי� במחצית 'המשפט העות
  �19השנייה של המאה ה

 

  הפסקת קפה    16:15�15:45

 

  מושבי� מקבילי�    18:00 �16:15

  השכחה והכרה במשפט,זיכרו
. ז
  אביב�אוניברסיטת תל, ר שי לביא"ד: ר"וי

  

 בדווי�. ח
  אוניברסיטת חיפה, ר סנדי קידר"ד: ר"יו

  אוניברסיטת סטנפורד,בנימי
 בלו�
עצמי �הקשר בי� שלטו�: י"א�אירלנד בפלשתינה

זק�  אירי ולאומיות ערבית בפסיקותיו של

   השופטי� מקדונל בזמ� המרד הערבי

, בתיה רודד ר"וד אור
 יפתחאל' פרופ
  גוריו
�ב
אוניברסיטת 

היסטוריה , כוח: של הנגב' החיאתו'�'המתתו' 
   וזכויות מקרקעי�

   אביב�תלוניברסיטת  א,רבקה ברוט
  )משפטיות(קאפו בארבע מערכות : יוליוס זיגל

 מכו
 קליפורניה ללימודי� ,נעה קר�

  פרנסיסקו�אינטגרלי� בס

היבטי� היסטוריי� ומשפטיי� של המאבק המשפטי 
  בנוגע לבעלות על אדמות בנגב

  מכללת סמינר הקיבוצי�, ר אמנו
 יובל"ד
גיות אסטרט: מגבלות החוק ומגבלות הגבורה

 �18מתנגשות במשפטי� פוליטיי� בסו' המאה ה
  בבריטניה

  חוקר עצמאי, קלינטו
 ביילי ר"ד
  כיצד זה עובד: המשפט הבדואי



   הקריה האקדמית אונו,שמש�יעקב ב
ר "ד
המקרה של : המשפט ועיצוב ההיסטוריה הלאומית

  היהודי� המשיחיי�

  אביב�תלאוניברסיטת , ר יואב אלו
"ד
טי ככלי קולוניאלי לשילוב� המשפט המנהגי השב

  של שבטי� בירד�

 

   להיסטוריה ומשפטהארגו
 הישראליאסיפת חברי     18:30�18:00

 
 
  

  :הועדה המארגנת

  ר דוד שור"ד ,אר ליאת קוזמ"ד, ר סנדי קדר"ד, ר יפעת הולצמ
 גזית"ד

  

  

  ירושלי�12רחוב אברבנאל , צבי�ב
יצחק  ביד �הכנס יתקיי
 

  צבי� וברחובות הסמוכי� ליד ב�ראר בכר'במרכז ז, אביחיבבית חניה בתשלו� 
  


