
    

 

 הכנס השנתי העשירי של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט

 )כ"ו תשרי התשע"ה(, יד יצחק בן צבי בירושלים 0202באוקטובר  02יום שני, 

 

 שיפוט ושפיטה במרחב ההיסטורי

 התכנסות 5428-0422

 ברכות 0422-0408

 0-ו 0מושבים מקבילים  0408-02428

 

 ופת המנדטבתק4 חקיקה, שפיטה ופסיקה 0מושב 
 )אוניברסיטת חיפה( יו"ר4 דבי ברנשטיין

 
 )המרכז האקדמי כרמל( אורנה אליגון דר

אינטראקציה בין פרקטיקות של חקיקה  –הבניית ההומוסקסואליות כעבירה פלילית בתקופת המנדט 
 לפרקטיקות שיפוטיות

 אילן(-)אוניברסיטת בר עמיחי רדזינר
 בית הדין הרבני הרשמי בארץ ישראל לידתה מחדש של מערכת שיפוט4 על הקמת 

 )האוניברסיטה העברית( שלומי בלבן
הדין של מחנות המעפילים בקפריסין, -פלורליזם פוליטי מאחורי גדרות תיל4 שיפוט במערכת בתי 

0021-0020        
 
 

 4 שפיטה ופסיקה בעקבות השואה0מושב 
 )אוניברסיטת חיפה( עילי אהרנסון יו"ר4 

 
 וניברסיטה העברית()הא רותם גלעדי

 0082-0080ואמנת הג'נוסייד בפני בית הדין הבינלאומי  לא ממנה תצמח תשועתנו'4 ישראל' 
 ()האוניברסיטה העברית גאי כרמי

מדינת  2151800 אבעקבות ע" הרהוריםשפיטה במרחב ההיסטורי בראי משפטי השואה בישראל4 
 (01.0.0202ישראל נ' חיים רובינסון ואח' )

 )האוניברסיטה העברית( ורי דסטוןיהודית ד
 דמיאניוק בפרשתניצולי שואה על דוכן העדים4 עדותם של ניצולי מחנה טרבלינקה בבית המשפט  

 



 
 

 הפסקת קפה 02428-00422
 

 2-ו 1מושבים מקבילים  00422-00412
 

 4 שריעה ושפיטה בחברות אסלאמיות1מושב 
 גוריון(-)אוניברסיטת בן יו"ר4 איריס אגמון

 
 )האוניברסיטה העברית( ים גרברחי

 אגדה או מציאות? –השריעה האסלאמית ה"אימתנית" בעבר  
 )המרכז האקדמי כרמל( מוסה אבו רמדאן

 עית למאה התשע עשרה(יעמדת חכמי ההלכה המוסלמית בדבר מינוי אישה כשופטת )מאה התש 
 אביב(-)אוניברסיטת תל רועי מרום

שכם כבבואה לתהליכי שינוי בא"י בשלהי -ג'לס בנאבלסצדק בריטי במחוז עוסמאני? משפט במ
 התקופה העוסמאנית

 
 

 4 שפיטה ודוקטרינה באירופה2מושב 
   )האוניברסיטה העברית( יו"ר4 אדם חופרי

 
 )המרכז הבינתחומי הרצליה( ענת רוזנברג

 משפטית של צרכנות-לקראת היסטוריה תרבותית 
 אביב(-)אוניברסיטת תל שרה מנדל
 וההלכה בעיני שופטים אנגליים במאה השמונה עשרההיהודים  

 אילן(-)אוניברסיטת בר ויקי מליכסון
 לספירה( 022-822שפיטה במרחב הפרנקי4 מציאות של ריבוי חוקים  ) 

 
 

 הרצאה מרכזית 00412-01412
 אביב(-)אוניברסיטת תל יו"ר4 רון חריס

 
  )בית המשפט העליון( ארז-דפנה ברק

 הצדקה שפיטה והיסטוריה של 
 

 והאספה השנתית של חברי הארגון ארוחת צהריים 01412-02408
 

 1-ו 8מושבים מקבילים  02408-08428
 

 משפט עברי ושפיטה בקהילות יהודיות4 8מושב 
 גוריון(-)אוניברסיטת בן יו"ר4 טד פראם

 
 אביב(-)אוניברסיטת תל אלימלך וסטרייך

 הדין הספרדי בירושלים במאה התשע עשרה4 מבית דין קהילתי לבית משפט רשמי בית 
 אילן(-)אוניברסיטת בר יובל חרובי

שיפוט הלכתי לנוכח הקולוניאליזם הצרפתי4 בית הדין הרבני הגדול של תוניסיה בתקופת כהונתו של 
 הרב ישראל זיתון כראש המוסד

 אילן(-ברסיטת בר)האוניברסיטה העברית, אוני רוני ויינשטיין
 משיפוט מקומי למשפט בינלאומי –מרן יוסף קארו  

 
 
 



 
 4 היסטוריה וגיאוגרפיה משפטית של הבדווים בנגב בהיבט השוואתי1מושב 

 יו"ר4 אורסולה ווקוק
 

 )אוניברסיטת חיפה( אלכסנדר )סנדי( קדר
 שוואתימשפטי בין המדינה והילידים הבדווים בנגב בהקשר היסטורי ה-הסכסוך הגיאו 

 גוריון(-)אוניברסיטת בן אורן יפתחאל
 משפטית-הלכת 'הנגב המת' בראי הגיאוגרפיה ההיסטורית –'יש רצח, אין גופה  

 יורק(-)אוניברסיטת ניו מארהאחמד א
  מול המערכת הרשמית 0025השפעה הדדית4 רישום קרקע ילידית בדווית בנגב לפני 

 )המכללה למינהל( חיים זנדברג
 ות והמשפט המנהגי הבדואי4 קריאת תגר על ריבונות ישראל במסווה של תביעת בעלותטענת היליד 

 
 

 הפסקת קפה 08428-01422
 

 5-ו 2מושבים מקבילים  01422-02408
 

 מחקרים וביוגרפיות על אודות שופטים –4 על כס המשפט 2מושב 
 אביב(-)אוניברסיטת תל יו"ר4 ענת שטרן

 
 יב(אב-)אוניברסיטת תל דוד-ניצנה בן

 מקרה או חזון –מינוי העובד הסוציאלי דוד רייפן לשופט נוער  
 אילן(-)אוניברסיטת בר לוי יצחק קופר

 הרב לוי יצחק מברדיטשב4 שופט במרחב החסידי 
 )האוניברסיטה העברית( זיו שוורץ

משפט וזהות מורכבת בפלשתינה4 תיאור מחודש של ויליאם ג'יימס פיצג'רלד וקריאה "מוארת" 
 אור בפרשת

 
  4 סוגיות בהיסטוריה של בית המשפט העליון5מושב 

 )המכללה האקדמית ספיר( יו"ר4 אביטל מרגלית
 

 )אוניברסיטת חיפה( יאיר שגיא
 אירגונית של בית המשפט הגבוה לצדק-החוליה החסרה4 היסטוריה משפטית 

 )האוניברסיטה העברית( עופר שנער לבנון
 עליון והאתוס החברתי של הסכסוך הישראלי פלסטיניששה עשורים של שפיטה בבית המשפט ה 

 אילן(-ספיר, האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת בר המכללה האקדמית) נצר-ליאת פרידגוט
 שינוי משפטי ככלי לקידום שינוי תרבותי4 עניין קעדאן כמקרה מבחן 

 
 מושב מליאה מיוחד 02408-05408

 )המכללה האקדמית ספיר( יו"ר4 ניר קידר
  

  )המרכז הבינתחומי הרצליה( יורם שחר
 עליונים בירושלים4 מאה שנים של שפיטה 

 
  

 

* * * 
 ועדת ההיגוי של הכנס4

 כתבן; ענת שטרן; מנאל תותרי ג'ובראן; עמרי פז. בי ברנשטיין; עילי אהרונסון; איילאבי רובין  )יו"ר(; ד

 


