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הכנס השנתי ה-11 של הארגון 
הישראלי להיסטוריה ומשפט

 יום שני, כ”ט בתשרי תשע”ו )12.10.2015(, ביד יצחק בן-צבי, 
אבן גבירול 14, ירושלים 

9:00-8:45 התכנסות

9:15-9:00 ברכות

10:45-9:15 מושבים מקבילים 
מושב 1: חידושים בחקר הענישה 

בספרות חז”ל
יו”ר דורין לוסטיג, אוניברסיטת תל-אביב

‘עין תחת עין – ממון’: מענישה גופנית לענישה 
ממונית? עמית גבריהו, האוניברסיטה העברית 

‘אל תבכו למת ואל תנודו לו’: בכי וענישה 
בתלמוד הבבלי נעה ולדן, האוניברסיטה 

העברית | הנידוי כענישה ושאלת המבנה של 
חברת החכמים בתקופת המשנה שמעון פוגל, 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מושב 2: עיונים בהיסטוריה 
המוסדית של המשפט הישראלי

יו”ר עידו שחר, אוניברסיטת חיפה

לקראת היסטוריה של הנהלת בתי המשפט 
בישראל גיא לוריא, אמנון רייכמן ויאיר שגיא, 

אוניברסיטת חיפה | לידת מת: בתי הדין 
הבין-שבטיים בצל הממשל הצבאי בנגב, 

1966-1955 קאסם אלצראיעה, אוניברסיטת 
בן-גוריון בנגב | כיצד הפכה פקודת האגודות 

השיתופיות מכלי ריק מבחינה ערכית לחקיקה 
המנוגדת לעקרונות התנועה הקואופרטיבית 

יפעת סולל, אוניברסיטת חיפה

11:00-10:45 הפסקת קפה

 12:40-11:00 
מושבים מקבילים

מושב 3: ההיסטוריה המשפטית 
של הכנסת

יו”ר ניר קידר, מכללת ספיר

סימן 65א לדבר המלך - מפלורליזם משפטי 
לצנטרליזם כופה גל אמיר, אוניברסיטת חיפה 

תרומתם של אישים בעלי ניסיון פרלמנטרי 
להתפתחות הרשות המחוקקת שלומי בלבן, 

אוניברסיטת חיפה | הבניית שדה הניסויים 
הרפואיים בבני אדם בישראל לאור דיוני 

ועדות הכנסת לימור מלול, אוניברסיטת חיפה 
התווית הליך החקיקה בישראל - גורמים 

 מעצבים והשלכות משטריות 
נועה קברטץ-אברהם, מכללת ספיר

מושב 4: ‘ברגשי כבוד’: מבט 
היסטורי על המשפט כרגולטור 

של רגשות
יו”ר יורם שחר, המרכז הבינתחומי

‘אבל כבודו, הוא התחיל’: פגיעה ברגשות 
כטענת הגנה בתקופת המנדט אייל כתבן, 
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ובועז 

שנור, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים | 
גאווה ודעה קדומה: על גלגולי עילת הפגיעה 

 בכבוד בתביעות הפרת הסכמי שידוכין 
 עמיחי רדזינר, אוניברסיטת בר-אילן | 

בין תרבות החוק לתרבות הכבוד: הרהורים 

 אודות תופעת הדו קרב במאה הי”ט 
יאיר זלטנרייך, המכללה האקדמית תל חי 
ואוניברסיטת בן גוריון בנגב תביעה בענייני 

 כבוד בפפירוס מהתקופה ההלניסטית
 P. Pol.Iud.1 מרון פיוטרקובסקי, 

האוניברסיטה העברית

13:15-12:45 טקס חלוקת פרס 
הארגון הישראלי להיסטוריה 

ומשפט למאמר מצטיין 
בהיסטוריה של המשפט

 14:00-13:10 ארוחת צהריים 
והאסיפה השנתית של חברי 

הארגון

 15:30-14:00 
מושבים מקבילים

מושב 5: היסטוריה של רגשות 
במשפט הפלילי

יו”ר אורית רוזין, אוניברסיטת תל-אביב

היסטוריה ורגשות במשפטי אונס בתקופת 
המנדט: ליבוי מול ריסון אורנה אליגון-דר, 

המרכז האקדמי כרמל | ‘ַהסדר  ַהְמארגן את 
התוהו’ - האמנם? רגשות והתרגשויות בבית 

המשפט רבקה ברוט, אוניברסיטת תל-אביב 
 עבירות נגד הנפש בראי ההיסטוריה 

יורם שחר, המרכז הבינתחומי

מושב 6: מושב אורח מטעם 
האגודה הישראלית להיסטוריה 

כלכלית
יו”ר רון חריס, אוניברסיטת תל-אביב

החוק ועצמאות בנק ישראל דוד קליין, הנגיד 
השביעי של בנק ישראל | עלות הפרת חוזה 

 New Coke -מכללא - ראיות מכישלון ה
דניאל לוי, אוניברסיטת בר-אילן | בתי הדין 

באימפריה העות’מאנית ובאיראן הקאג’ארית 
כשחקנים בזירת היזמות הכלכלית גד גילבר, 

אוניברסיטת חיפה

15:45-15:30 הפסקת קפה

 17:25-15:45 
מושבים מקבילים

מושב 7: עיונים במשפט העברי 
והמוסלמי

יו”ר יפעת מוניקנדם, האוניברסיטה העברית

‘קוד נפוליאון’ וזרמים בכתיבה המשפטית 
היהודית לוי קופר, אוניברסיטת תל-אביב | 
 קוסמוס ונומוס בעת החדשה המוקדמת - 

ר’ יוסף קארו, שבתאי צבי, ותומאסו קמפנלה 
מעוז כהנא, אוניברסיטת תל-אביב | ריבוי 

נשים בעתות של הגירה: פסיקתם של דייני 
ארץ ישראל במאה ה-19 אלימלך וסטרייך, 

אוניברסיטת תל-אביב | דיני רצח והריגה: 
ממנהג ערבי פרה-אסלאמי לחוק אסלאמי 

נורית צפריר, אוניברסיטת תל-אביב

 International Law and  :8 מושב
 the Jewish Experience in the

Early-Mid 20th Century
יו”ר ענת רוזנברג, המרכז הבינתחומי

The Past, Present and Future of the 
Jewish Yearbook of International Law 

 | רותם גלעדי, האוניברסיטה העברית
Assimilation Through Law: Hans Kelsen 

the Jewish Experience ,אליאב ליבליך 
   | המרכז הבינתחומי

A Forgotten Kelsenian? The Story of 
Helen Silving-Ryu (1906-1993)  

 Justus-Liebig-Universität ,רעות יעל-פז
Gießen |  Who was Lassa Oppenheim 

(1858-1919) and Why Should We Care?  
Mónica García-Salmones,  

Academy of Finland

17:45-17:25 הפסקת קפה

19:15-17:45 מושבים מקבילים
מושב 9: משפט, צבא וחברה 

בהליכי ועדות חקירה
יו”ר אדם חפרי-וינוגרדוב, האוניברסיטה 

העברית
הקרבות שבשוך הקרבות: ועדות חקירה 

ומאבקים ציבוריים על ההיסטוריה והזכרון 
 UCLA Center for ,של תש”ח נדב מולצ’דסקי

Israel Studies | ועדות חקירה באירועים רבי 
 נפגעים בראשית שנותיה של המדינה -
פרשת אסון מעגן ענת שטרן, המכללה 

לפו”ם | גבורה או קטסטרופה - ועדות חקירה 
בצה”ל בעקבות מבצע קדש 1956 ענבל 

בלאו, אוניברסיטת תל-אביב

מושב 10: חידושים בהיסטוריה 
של המשפט של ארץ ישראל 

המנדטורית
יו”ר חיים זנדברג, המסלול האקדמי, 

המכללה למנהל
‘החומר נתעכב ע”י הצנזורה’: ראשיתה של 

הצנזורה המונעת בארץ בתקופת המרד 
הערבי, 1939-1936 גיורא גודמן, המכללה 
האקדמית כנרת | פרשת ‘תעשייה כימית 
תל-אביב’: סמכויות חירום וזכויות הפרט 

בא”י המנדטורית דוד שור, אוניברסיטת תל-
אביב | ‘משפט מכור’ - פועלו של הנכבד עלי 

קאסם עבד אל-קאדר בראי בתי המשפט 
רועי מרום, אוניברסיטת תל-אביב

יו”ר: אדם חפרי וינוגרדוב, הפקולטה 
למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים 

יפעת מוניקנדם, תכנית עמיתי בובר במדעי 
הרוח והחברה, האוניברסיטה העברית 

בירושלים
אורית רוזין,  החוג להיסטוריה של עם ישראל, 

אוניברסיטת תל אביב
ענת רוזנברג, בית ספר רדזינר למשפטים, 

המרכז הבינתחומי הרצליה
עדו שחר, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון, 

הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה

ועדת ההיגוי של הכנס

הארגון הישראלי 
להיסטוריה ומשפט   הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכון דיויד ברג למשפט והיסטוריה


