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 אביב-אוניברסיטת תל, הפקולטה למשפטים  להיסטוריה ומשפט

 
 צבי-יד יצחק בן 
 
 

 הכנס השנתי השביעי של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט
 

 35.21.22, ב"ו תשרי תשע"כ, יום שני
 

 דוקטרינה משפטית והיסטוריה משפטית
 
 

 תכנסותה  11;: – 56;9
 

 ברכות  26;: – 11;:
 

 3-ו 2 –מושבים מקבילים   11;22 – 26;:
 

 ותהפוכות היסטוריותמשפט ; 2מושב 
 (אוניברסיטת פרינסטון) יעל ברדה

הדוקטרינה המנהלית של הביורוקרטיה הקולוניאלית הבריטית והשפעתה על שרטוט ראשוני של 
 קפריסין והודו, ישראל -יות מערכות ניהול האוכלוסין בעשור הראשון בפוסט קולונ

 (האוניברסיטה העברית) ענת שטרן
 ל במלחמת העצמאות"ביטוייו של ההביטוס לפייר בורדייה במערכת השיפוט של צה

 (אוניברסיטת תל אביב) דינה מויאל
 המקרה הסובייטי; משפט במשטר לא דמוקרטי –" חוקיות סוציאליסטית"
 (אוניברסיטת תל אביב) דניאל מגן

על תיאוריה משפטית והיסטוריוגרפיה  –ם פוליטיים ומשפטיים סטליניסטיים משפטי
 רוויזיוניסטית

 (המכללה למנהל) צבי טריגר: ר"יו
 

 גלגוליה של דוקטרינה  ;3מושב 
אוניברסיטת ניו ) ואחמד אמארה, (אוניברסיטת בן גוריון) אורן יפתחאל, (אוניברסיטת חיפה) סנדי קדר

 (יורק
עוקבי בפרספקטיבה -המקרה של אל; ן מדינת ישראל לבין הבדווים של הנגבהסכסוך הקרקעי בי

 משפטית-גיאוגרפית-היסטורית
 (אוניברסיטת בר אילן) דרור גולדברג

 כסף כפוי ומקורותיה של רגולציה כלכלית
 (אוניברסיטת בן גוריון) ופולה קבלו( המכללה האקדמית נתניה) מור-הדרה בר

פרק בהיסטוריה של הדמוקרטיה   -יטית של חוק העמותות  לידתו הא; גלגוליה של זכות
 הישראלית

 (אוניברסיטת בר אילן) יוסי כץ
 ל להתיישבות העובדת"סעיף שמירת השבת בחוזה החכירה האחיד שבין הקק; ל והדת"הקק

 (המכללה למנהל) גזית-יפעת הולצמן: ר"יו
 
 

 הפסקת קפה  41;22 – 11;22
 
 

 ( אהימל) 4מושב  11;24 – 41;22
 

 גישות חדשות להיסטוריה דוקטרינלית של המשפט; שולחן עגול; 4מושב 
 (אוניברסיטת תל אביב) ליאורה בילסקי

 (אוניברסיטת תל אביב) אסף לחובסקי
 (אוניברסיטת בר אילן) עמיחי רדזינר

 (האוניברסיטה העברית) וינוגרדוב-אדם חפרי: ר"יו
 
 

 ארוחת צהריים   11;25 – 11;24



 
 
 
 

 6-ו 5 –מושבים מקבילים   56;26 – 11;25
 

 היווצרות מערכות משפט ; 5מושב 
 (אביב אוניברסיטת תל) רקאמאיה מ

 ירות בשנים הראשונות לקום המדינהבתי הדין לספסרות ולשכ; כללים משפטיים וכלים פוליטיים
 (אוניברסיטת חיפה) יאיר שגיא
 המדינה של הראשית בימי המחוזי המשפט לבית ץ"בג את להעביר הניסיונות על ?במחוזי ץ"בג

 (האוניברסיטה העברית) שלומי בלבן
 2:57-59, מערכת בתי הדין הפנימיים במחנות קפריסין –' משפט אחים'

 (האוניברסיטה העברית) נתן ברון: ר"יו
 

 Ottoman Nizamiye Courts: Law and Modernity; ספרו של אבי רוביןעל ; 6מושב 
 (ברסיטת בן גוריוןאוני) איריס אגמון

חילוני במשפט -עיקשות מיתוס הדואליזם הדתי על" ?הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו"
 העוסמאני המודרני

 (אוניברסיטת בן גוריון) עמרי פז
קריאה ; :2-הסיבות לשינוי מערכת המשפט הפלילי באימפריה העוסמאנית במחצית המאה ה

 מחודשת
 (ליההמרכז הבינתחומי הרצ) יורם שחר

 הספר בהקשר של ההיסטוריה המשפטית של ארץ ישראל
 (אוניברסיטת בן גוריון) אבי רובין: מגיב

 (אוניברסיטת תל אביב) רון חריס: ר"יו
 
 

 הפסקת קפה  26;27 – 56;26
 
 

 8-ו 7 –מושבים מקבילים   11;29 – 26;27
 

 תרבות ומשפט, חברה; 7מושב 
 (האוניברסיטה העברית) אומי לייסנר

 תפיסת האוטונומיה של היולדת בימי המנדט"; עריצות-ר הזה אולי יעשה רושם של מנהגהדב"
 ('ליפא מאיר ושות) גאי כרמי

 הגומלין שבין המשפט והחברה בראי משפטי השואה בישראל-יחסי
 (אביב אוניברסיטת תל) עומר אלוני

 שראלי המוקדםהשתקפויות של גישות אוריינטליסטיות במשפט הי"; למען ישכון שלום בכפר"
 (אוניברסיטת חיפה) ברנשטיין דבורה :ר"יו
 

 דוקטרינה משפטית בהקשרה החברתי ; 8מושב 
 (המרכז האקדמי כרמל) מוסה אבו רמדאן

 מעבר לתיקוף חדש בהיסטוריית הדוקטרינה המוסלמית
 (המרכז האקדמי כרמל) אורנה אליגון דר

 זה אופן כדאי לבצעוובאי, מדוע הוא חשוב; מחקר היסטורי של דיני ראיות
 (המכללה האקדמית נתניה) ישראל צבי גילתו( המכללה האקדמית נתניה)שוקי שגב 

 ץ"לטיבה של משמרת חירות האדם בבג ?מה קרה להביאס קורפוס
 (אוניברסיטת תל אביב) פליסהואור-עמוס ישראל

 ומטרות שגיםמו, עקרונות ;הבינלאומי המשפט עם הלכה פוסקי של ראשוניות התמודדויות שלוש
 (אוניברסיטת בר אילן) ניר קידר: ר"יו
 
 

 אסיפת הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט  41;29 – 11;29
 
 


