המכון למשפט והיסטוריה ע״ש קרן דיויד ברג
הפקולטה למשפטים ע״ש בוכמן
אוניברסיטת תל אביב
ב ע ק ב ו ת

ה ל א

נ ו ד ע

הכנס ה 16-של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט,
תשפ״א 2020

הפצה וזמן
 9:00מושב לזכרו של נתן ברון –

מחקרים בהמשך לפועלו של נתן
יו"ר :אסף לחובסקי
איתי ברון ,דברים בשם המשפחה
אורנה אליגון דר
עמיחי רדזינר
יורם שחר

 10:00הפסקה

 10:15מושבים מקבילים
תפוצה ואבולוציה של רעיונות משפטיים רומיים
בקרב קהילות יהודיות ונוצריות
יעל וילפנד ,האיסור על מינוי זקן שאין לו בנים לסנהדרין
וחוקי הנישואים של אוגוסטוס
אורית מלכה ואיילת הופמן ליבזון ,ה koinon -היווני ,ה-
 collegiumהרומי ומוסד החבורה במחשבת התנאים
עמית גבריהו ,יוסטוניאנוס והורדת שיעורי הריבית במאה
השישית

מגיפות מתפשטות ,מדיניות ומשפט

יום ראשון | 11.10.2020 | 18:00-8:45

הכנס
ייערך בזום

 11:45מושבים מקבילים

 15:30מושבים מקבילים

מה היה הליברליזם?

קניין ,מרחב כלכלי ומסחר

יו”ר :עודד היילברונר
ישי לנדא ,הליברליזם באזור הדמדומים :הדמוקרטיה
הליברלית בעידן חברת ההמונים
מנחם מאוטנר ,תפקיד המשפט בליברליזם הישראלי
ענת רוזנברג ,התמודדות הליברליזם עם ההיקסמות
( )enchantmentבכלכלה
אלי קוק ,הפיתוי של הליברליזם התאגידי של תחילת המאה
העשרים בארה”ב

מיכאל בירנהק ,יצוא מותגיםJaffa Oranges :
עודד היילברונר ,וולקסווגן כרעיון אירופאי
נדב כנען ,זמן והמשפט הקנייני המסורתי של שבט הצ'רוקי

הבניית גוף במשפט – פרספקטיבות היסטוריות
על סיווגים
יו"ר :יופי תירוש
אורנה אליגון דר ,סיווג הגוף האירופי והילידי בבתי הסוהר
של פלשתינה המנדטורית
מעין סודאי ,ממין ״דומיננטי״ למין ״אמיתי״ – ההיסטוריה
של סיווג המין במשפט המקובל
שירה שמואלי ,ההיסטוריה המשפטית של ״קופי-אדם״:
תנועתם של פרימטים לא-אנושיים מיערות אפריקה לבתי
משפט אמריקאים
עדי יוכט ,נכות בראי האידאולוגיה הציונית :בחינה משווה
של שלושת ספרי הנכויות הישראליים

מאירה וייס ,התמודדות מוסדות ישראליים עם מחלת הפוליו
ענבל מימון בלאו ,אחרי המגיפה – מנגנוני פיצוי לנפגעי
מגיפות בישראל ,היבטים היסטוריים ונזיקיים
עומר אלוני ,מגיפות מתפשטות ,סכנות סביביות ,והגיינה
כפרית במשפט הבינלאומי המקודם
אלימלך וסטרייך ורועי וסטרייך ,תגובות הלכתיות למגפות
ותחלואה רחבת היקף במאה התשע עשרה

יו”ר :רועי קרייטנר
הענקת פרס למאמר המצטיין לשנת 2020

 11:15הפסקה

חדש על המדף – דיון בהשתתפות של מחברי
ספרים שיצאו השנה:

 13:00הפסקת צהריים

 14:00מושב המליאה

Natalie Davidson, American Transitional Justice:
Writing Cold War History in Human Rights Litigation
)(Cambridge University Press, 2020
Ron Harris, Going the Distance: Eurasian Trade and
the Rise of the Business Corporation, 1400-1700
)(Princeton University Press, 2020
Doreen Lustig, Veiled Power: International Law
and the Private Corporation 1886-1981 (Oxford
)University Press, 2020

מאבקים על זכויות
נויה רימלט ,פיטורי עובדות הרות וקריטריון הותק בחוק
עבודת נשים
יונתן יובל ,ביטול עונש מוות לרצח בישראל1949-1954 ,
באנה שגרי ,עורכות דין פלסטיניות אזרחיות ישיראל עושות
שימוש במשפט ככלי להתנגדות ולשינוי חברתי-פוליטי

 16:30הפסקה

 17:00מושבים מקבילים
חוקתיות בהתהוות
אסף לחובסקי ,עלייתן ונפילתן של חובות חוקתיות בישראל
שני שניצר ,בן גוריון ,בג"צ וחוקה
עפרה בלוך ,העדפה מתקנת בישראל 1948-1968

מעברים בין מסורת ,דת ,הלכה
יאיר לורברבוים ,עלייתה של דתיות הלכתית של מסתורין
והשגבה
לוי קופר ,הכשרה לכתיבת שו"ת :ר' כלפון משה הכהן מג'רבה
אהובה ליברלס ,התגבשות החקיקה לגבי המרות דת של
מתבגרים

 18:00סיום

 15:15הפסקה

להרשמה וקבלת קישורים למפגשי הכנס  ,שלחו מייל ל | Berg@tauex.tau.ac.il-הקישורים יישלחו סמוך לתאריך הכנס.

