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 להיסטוריה ומשפטהישראלי  הארגוןשל  יעיתשההכנס השנתי 

 2.9.03..3 ,ד"תשרי תשע ו"כ, שנייום 

 זכויות ומשפט, היסטוריה

 

 התכנסות    9:51-9:99

 

 : ברכות    9:39- 9:51

  ר ועדת הכנס "יו, אביטל מרגלית

 וניברסיטת תל אביבא, מכון דיויד ברג למשפט והיסטוריה, אסף לחובסקי

 

 מושבים מקבילים    55:51-9:39

 היבטים כלכליים של זכויות  .א

  אסף לחובסקי: ר"יו

 אביב-אוניברסיטת תל

 משפט ותגובה לאירועים טראומטיים. ב

  גזית-יפעת הולצמן:ר"יו

 המכללה למינהל

 אוניברסיטת תל אביב, ינה מויאלד

קניין הפגיעה ב – "מעילה ברכוש הציבור והמדינה"
  הציבורי כאיום על המשטר הסובייטי

ד "מכללת שערי משפט ועו, אבן חן-הילי מודריק
 פריי -אלונה חגאי

בית הדין הבין לאומי : שתיקה במשפטי נירנברג
 הצבאי בנירנברג ופשעי מין נגד נשים בשואה 

 ל"צה, המכללה לפיקוד ולמטה, נמרוד הגלעדי

ד ספסרים משפטים נג –זכות הפרט וזכות הציבור 
  במלחמת העצמאות

 אוניברסיטת פאריס, דוד לביא

 שיח חוקתי ושיח תיאולוגי בפולמוס השילומים

 תל אביבאוניברסיטת , הדס פישר

חקיקת חירום וזכויות ": חליפה לכל אזרח"
י בתקופת מלחמת העולם "א-צרכניות בפלשתינה

 אביב-תלאוניברסיטת , טליה דיסקין

 תיבה לילדים ולנוערמשפט אייכמן והכ

 

 ישובהיו רץ ישראלהמכון לחקר א

 

 

 
                         

      
  מכון  יוי  בר  למש   והי  וריה
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  השנייה

 אוניברסיטת בר אילן , לוי יצחק קופר

שניאור זלמן מליאדי והמחלוקת על הזכות ' ר
 להדפיס את התלמוד

 אביב-תלאוניברסיטת  ,ענבל מימון בלאו

  "מעגן"על תפיסת הזכות לפיצוי באסון 

 

 

 להב הנפני' מושב  מליאה לכבוד פרופ  53.99 – 55:39

 אוניברסיטת תל אביב, אורית רוזין : ר"יו

 יד בן צבי, סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, ראובן גפני: ברכות

 אוניברסיטת בוסטון, פנינה להב' פרופ                            

 ?מה עוד יש להגיד: "קול העם"לועוד עשור יובל                             

 

 

 מושבים מקבילים   51:39-54:99

 לאומיים של זכויות-ןהיבטים בי. ג

 שטרן ענת:ר"יו

 אוניברסיטת תל אביב והמכללה לפיקוד ומטה  

 

   זכות לבית .ד

 דר-אליגון אורנה: ר"יו

 המרכז האקדמי כרמל

 ה העבריתהאוניברסיט, הילה בן אליהו

הזכות המשפטית בין תחולה טריטוריאלית לתחולה 
 פרסונאלית

 אוניברסיטת תל אביב, נטע זיו 

כיצד עיצבה ההיסטוריה של יפו את  –דיור ביפו 
 זכויות תושביה לדיור

 האוניברסיטה העברית,  רותם גלעדי

על יחסה של מדינת ישראל ? מחויבות היסטורית
 לאמנת הפליטים

והמחלקה  האוניברסיטה העברית, יעקב שפירא
  משרד המשפטים, למשפט עברי

מחלוקת רבנו תם : מקום מגוריהם של בני הזוג
 דת והלכה, חברה –ם "והמהר

  אביב-תלאוניברסיטת , נטלי דודזון

 משפט של בצילו העינויים של החברתית ההבניה

 Filártigaלמשפט  חזרה :הבינלאומי האדם זכויות

 אביב-תלאוניברסיטת , לוןאלה אי

על : "יוכלו לדור עם אנשים מעצמם ובשרםו"
 ישראל-הזכות לבית בפעילות משרד היתומים בארץ

 

 הפסקת קפה   55:39-55:51

 ואסיפת חברי הארגון ארוחת צהריים קלה למשתתפי הכנס   54:99-53:99
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 מושבים מקבילים    57:39-51:41

 מאבקים להשגת צדק. ה

  יופי תירוש :ר"יו

 תל אביב  תאוניברסיט

 כינון של זכויות וחובות. ו

 מיחי רדזינרע: ר"יו

 ת בר אילן אוניברסיט

 אוניברסיטת חיפה, עילי אהרנסון

רפורמות הפללה ככלי למימוש הזכות להגנה 
 הניסיון האמריקני ולקחיו: שוויונית על ידי החוק

 ת תל אביב אוניברסיט, שי ווזנר

במשפט העברי בראשית " זכות"על עלייתה של ה
  המאה העשרים

 נסטוןאוניברסיטת פרי, רפאל שטרן

, בתי הכלא בישראל בראי התקשורת הישראלית
0291 – 029. . 

 קדמי פרסאהמרכז ה, אשר מעוז

ערכים יהודיים מול  –שיח חובות מול שיח זכויות 
  ערכים ליברליים

 המכללה האקדמית בית ברל, מסעוד אגבריה

השפעת ההיסטוריוגרפיה החדשה של 
שתי אסכולות : ההיסטוריונים החדשים בישראל

 קרב הפלסטיניםב

 למשפט ולעסקיםקדמי אהמרכז ה, בועז שנור

בין חופש הביטוי זכויות ההיסטוריה של מאבק ה
  בין חקיקה ופסיקה: לכבוד האדם

 המכללה האקדמית ספיר, ארז בלום-שמעון

 מאבק ההעפלה ועורכי הדין: שפל מול גאות

 ומכון ון לירהאוניברסיטה העברית , נור-יצחק גל

 "0292חוקת "

 

 

 : המארגנת הועדה 

 עמיחי רדזינר,  מיכאל בירנהק, דרור גולדברג, דר-אורנה אליגון, אורית רוזין,  מרגלית אביטל

 

 

 ירושלים 51רחוב אברבנאל , צבי-בןיצחק ביד  םהכנס יתקיי

 

 צבי-וברחובות הסמוכים ליד בן ראר בכר'במרכז ז, בבית אביחיחניה בתשלום 

 

 30-8136346' ן בר  למש   והי  וריה ב ל ון מ לבירורים ניתן ל נות למכו

 

 

 הפסקת קפה   51:41-51:39


