
 
 

 
 
 

 קול קורא להגשת הצעות לכנס השנתי
 

צבי, ירושלים. ועדת  -ביד בן  11.10.2020  ישה עשר של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט ייערך ביוםשהכנס השנתי ה
חוקרים להגיש הצעות למושבים ולהרצאות שיוצגו בכנס השנתי של הארגון.  וההיגוי של הכנס מתכבדת להזמין חוקרות 

ההצעות יוגשו לתיבת  . 2020.7.31 רך ליום להגשת מושבים לכנס הוא האחרון  מועד ה
 . gmail.comihlaconference2020@הדואר:

 
 הרצאות לכנס השנתי: הצעת 

 
בנושאים  להרצאות ולמושבים  להגיש הצעות  דעת,  התחומי  כל  חוקרות וחוקרים, תלמידות ותלמידי מחקר מאנו מזמינות  

 .  הפצה וזמן הקשורים למשפט והיסטוריה ובמיוחד כאלה הקשורים לתמה המרכזית של הכנס:  שונים
 

סביב היחס בין הפצה וזמן.  אנו מזמינות הצעות מטעם חוקרות וחוקרים המבקשים למקם את המחקר העכשווי שלהם 
כללים משפטיים, של טכנולוגיות, של  של סחורות, של רעיונות, של אנשים, של  –היסטוריונים מרבים לעסוק בהפצה 

כסף, וכעת, איך לא, של נגיפים. מושג ההפצה בדרך כלל מפותח על בסיס הנחות של זרימה מעגלית, כאשר המופץ 
זאת, הדיון ההיסטורי בדרך כלל מניח זרימה ליניארית של   עומת לעיתים קרובות חוזר למקור תוך כדי שינוי צורתו. ל

ה ההיסטורית הוא חלוקה לתקופות )פריודיזציה(, שמניחה תנועה מהעבר דרך ההווה אל העתיד.  הזמן. כלי בסיסי בחשיב
לבין תנועת הסחורות,   ים מתחים בין תנועת הזמן האם מושג ההפצה מתיישב עם הנחות רווחות לגבי הזמן? האם קיימ 

 הרעיונות, הווירוסים? נשמח להצעות המעלות מחשבות על אודות נושאים אלה. 
 

אנחנו במיוחד מעודדות את השתתפותם של חוקרות  דה תיתן משקל לגיוון בזהות המשתתפים במסגרת שיקוליה. הוע
כמו בשנים קודמות, הועדה תיתן עדיפות להרצאות העוסקות בנושא הכנס, אך    .י הארגוןבכנס  שטרם השתתפווחוקרים  

עם זאת, בהתאם למסורת הארגון, אנו מזמינים חוקרות וחוקרים, תלמידות ותלמידי מחקר מתחומי דעת שונים, בכללם  
ת לנושא המרכזי  משפטים, מדעי הרוח ומדעי החברה, להציע הרצאות העוסקות במשפט והיסטוריה ושאינן בהכרח קשורו

 של הכנס. 
 

המבקשים להציע הרצאה בודדת מתבקשים   ועדת ההיגוי תשקול הצעות להרצאות בודדות, וגם הצעות למושב מובנה. 
הצעה למושב תכלול את שמות  . )לא יותר מפסקה( מלים, וביוגרפיה אקדמית קצרה 300לשלוח תקציר באורך של עד 

  250מילים ותקצירי מאמרים באורך של עד    250תמה מרכזית למושב באורך של עד   כל אחד מהמשתתפים )כולל יו"ר(,  
מילים כל אחד. ניתן לשלב במושב המוצע גם מגיבות ומגיבים. יש לצרף ביוגרפיות אקדמיות קצרות )לא יותר מפסקה(  

מגישי ההצעות  ויה לצרף להצעות שמספר המשתתפים בהן נמוך משתתפים נוספים. של המשתתפים. ועדת ההיגוי עש
 מתבקשים לציין גם את כותרת המושבים/ההרצאות ושם המציגים באנגלית.   למושביםו  להרצאות

 
 מושב מיוחד בנושא ספרים חדשים:   -הגשת הצעות להשתתפות במושב "חדש על המדף"  

הכנס השנתי של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט נועד לשמש במה חגיגית לדיון והצגה של פירות המחקר בתחום  
גרת הכנס מושב  זה. לאור מרכזיותם של ספרים במסגרת הדיסציפלינה, תבחן ועדת ההיגוי את האפשרות לקיים במס 

מיוחד שיוקדש להצגה ולדיון של המונוגרפיות שיצאו לאור בשנה האחרונה. המושב יכלול תגובה ודיון קצרים סביב כל  
,  2018אפוא חוקרות וחוקרים אשר ספר פרי עטם יצא לאור מאז מאי  ות אחד מהספרים שיוצגו במסגרתו. אנו מזמינ

סגרת מושב זה, ליצור קשר עם הוועדה. במסגרת הפנייה, אנא הציגו בקצרה ואשר מעוניינים שספריהם יוצגו ויידונו במ
את נושא הספר ותרומתו, ושם של חוקר/ת בתחום שעשוי/ה לשמש כמגיב/ה על הספר במסגרת המושב. הפנייה למגיבים  

 תיערך על ידי הוועדה לאחר קבלת ההצעה.  
 

   הגשת מועמדויות לפרס המאמר המצטיין: 
במסגרת הכנס השנתי, יוכרז על המאמר הזוכה בפרס המאמר המצטיין בהיסטוריה של המשפט. המאמר יוצג על ידי  

 מחברו/יו במושב מליאה. קול קורא להגשת מועמדויות לפרס פורסם בנפרד. 
 

 רועי קרייטנר, בשם ועדת ההיגוי 
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