
הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג

המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
המכון למשפט והיסטוריה ע"ש קרן דיויד ברג 

 11:00 – 10:30
התכנסות וברכות:

רענן ריין, סגן נשיא אוניברסיטת תל-אביב

רון חריס, דקאן הפקולטה למשפטים

 12:30 – 11:00

מושב ראשון: משפט והיחס של הישראלים לשואה ולניצוליה
יו"ר: דינה פורת, אוניברסיטת תל-אביב

ז'וזה ברונר, אוניברסיטת תל-אביב
ריבוי קולות: התייחסות לקורבנות השואה בחקיקה הישראלית במהלך שנות החמישים

ליאורה בילסקי, אוניברסיטת תל-אביב
משפט אייכמן בין זהות ישראלית למשפט בינלאומי

מגיבה: דליה עופר, האוניברסיטה העברית בירושלים

15:00 – 13:30

מושב שני: משפט בין דת ומדינה
יו"ר: דבורה הכהן, אוניברסיטת בר-אילן

עמיחי רדזינר, אוניברסיטת בר-אילן
 רבינו גרשום בארץ ישראל: משפט, הלכה ועדתיות בחקיקת איסור הביגמיה

אריה אדרעי, אוניברסיטת תל-אביב
מ"מיהו יהודי" ל"מיהו גר": פולמוס הגיור בישראל בהקשרו האידאולוגי וההיסטורי

מגיב: קימי קפלן, אוניברסיטת בר-אילן

17:00 – 15:30

מושב שלישי: מגדר, חברה ומשפט
יו"ר: אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה

אייל כתבן ובועז שנור, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים 
כבוד משלהן: על נשים, כבוד ומשפט בתקופת המנדט

באדי חסייסי, האוניברסיטה העברית בירושלים ודבורה ברנשטיין, אוניברסיטת חיפה 
המתח בין החוק למנהג במערכת המשפט המנדטורית: משפטי רצח על רקע כבוד המשפחה 

כמקרה בוחן

מגיבה: לילך רוזנברג-פרידמן, אוניברסיטת בר-אילן

19:00 – 17:30

מושב רביעי: המשפט הישראלי בין מזרח ומערב
יו"ר: יונית עפרון, האוניברסיטה הפתוחה

עומר אלוני, אוניברסיטת תל-אביב
על אוריינטליזם וגבולותיו במשפט הישראלי המוקדם

ניר קידר, המכללה האקדמית ספיר
המשפט בין שסעים לממלכתיות

מגיבה: אסתר מאיר-גליצנשטיין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

זהויות ושסעים בחברה 
המנדטורית והישראלית:  

היבטים היסטוריים-
משפטיים

הכנס יתקיים ביום שלישי
ב' אדר ב' תשע"ד
4 במארס 2014
באולם ע"ש דרכליס
חדר 496, בניין גילמן
אוניברסיטת תל-אביב

הוועדה המארגנת:
אורית רוזין, אסף לחובסקי,
אביטל מרגלית, מאיר חזן
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