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ן הישראלי להיסטוריה ומשפט 1 של הארגו 4 שנתי ה- הכנס ה
אמת היסטורית, אמת משפטית ואמיתות אחרות

הארגון הישראלי 
להיסטוריה ומשפט 

14, ירושלים  18:00-9:00  |  ביד יצחק בן־צבי , אבן גבירול    |  8.10.2018 יום שני  |  כ”ט בתשרי, 

8:30 /	התכנסות	ורישום	

	 8:45 / ברכות	

9:00 /	מושבים	מקבילים
היסטוריה השוואתית של 

המשפט ישראל/הודו 
יו”ר: סנדי קדר

הפוליטיקה של נדידה חוקתית: ישראל והודו 
בפרספקטיבה השוואתית | חנה לרנר )מאמר משותף 

עם אסלא באלי, מאתיו נלסון ודיוויד מדניקוף(
איך עושים פקידים נאמנים? נאמנות, חשד ואזרחות 

בהודו ובישראל בעשור הראשון | יעל ברדה
אוסטין בכלכותה: תורת המשפט באימפריה 

הבריטית בסוף המאה התשע־עשרה ותחילת 
המאה העשרים | אסף לחובסקי

כלים משפטיים לתיקון עוול 
חברתי

יו”ר: עידו שחר
אמת משפטית, אמת היסטורית ואמת מוסרית: 
ועדת החקירה לבחינת עוולות השלטון הצארי 

ברוסיה | דינה מויאל
כשהתכלית המשפטית מחקה את ההיסטוריה 

של התובענה הייצוגית | ברק אתירם
בין ועדות חקירה לוועדות אמת ופיוס – המקרים 

של ישראל וקנדה | יעל ברוידא-בהט
מזרחיות, מגדר ומשפט: על כינון אחרותו של הרחם 

המזרחי בדיני ההפל)י(ה | קארין כרמית-יפת 

חקר האמת והכרעה 
משפטית בהלכה

יו”ר: לוי קופר
‘כי זהו התכלית ולהיות לנו תורה אחת ומשפט 

אחד’ – הצורך בהכרעת ההלכה בתפיסתו של ר’ 
יוסף קארו | תרצה קלמן

‘תפארת השיר כשהקולות משונים זה מזה’ - 
אמת הלכתית וריבוי דעות לכתחילה אצל רי”מ 

אפשטיין בספר ‘ערוך השלחן’ | אלעזר גולדשטיין
אין כוח בידינו לגזור גזרה: אמת משפטית במשנתו 

של רב יעקב משלם אורנשטיין | יוסף מרדכי דובאוויק
היסטוריה ממוחשבת של ההלכה | משה שור

10:30 / הפסקת	קפה	

 ועדת	ההיגוי	של	הכנס:  
 יו"ר: אורנה אליגון-דר, מכללת ספיר, הקרייה האקדמית אונו | יפעת מוניקנדם, אוניברסיטת תל אביב | 

סנדי קדר, אוניברסיטת חיפה | אבי רובין, אוניברסיטת בן-גוריון | ענת שטרן, המכללה לביטחון לאומי

14:45 / הפסקת	קפה 

15:00 / מושבים	מקבילים	
האמת במשפט, בהיסטוריה, במדע וברפואה

יו”ר: אורנה אליגון דר
רצח בחולות תל אביב: המזרחן כ’מתווך משפטי’ וכעד 

מומחה | חנן חריף
פליטת פה ותוצאותיה או מה גרם ללכידתו של ‘יאיר’ –

מסקנת השופט לעומת מסקנת ההיסטוריון | נתי רון
לידתה של אכזבה: האמת מאחורי המאבק לחופש לידה 

בישראל | אומי לייסנר
מי היא ‘חולת נפש’: לשאלת ההגדרה המשפטית והוויכוחים 

סביבה בישראל הצעירה | עודד היילברונר

נישואין וגירושין
יו”ר: יפעת מוניקנדם

על טשטוש ההיסטוריּות של ההלכה: תקנת טוליטולה 
בפסיקת בתי הדין בישראל | אבישלום וסטרייך 

משפחה, בניית האומה ואזרחות: אופני הייצוג של נשים מוסלמיות 
בהליך החקיקה של האיסור הפלילי על ביגמיה-1951 | ראויה 

אבו רביע
על הרקע לתיקון סעיף היתר הנישואין הביגמיים לגברים 

יהודיים ב-1980 | עמיחי רדזינר

	 16:15 / הפסקת	קפה	

16:30 /	מושבים	מקבילים
אמת מזרחית במשפט הישראלי

יו”ר: עינבל מימון בלאו
אמיתות קיומה של אמת מזרחית | יפעת ביטון

הבניית זהות מזרחית דרך מקרי הסלקציה בכניסה 
למועדונים | עידו קטרי

כבוד ומשחקי כבוד: המשפט הישראלי המוקדם ודיוניו 
בטענות לפגיעה בערך הכבוד | עומר אלוני

הבנייתן של האמת והזהות המזרחית דרך העוולה הנזיקית 
הקבוצתית הראשונה בישראל | עינבל מימון בלאו

מעשיות משפט בישראל
יו”ר ומגיבה: ליאורה בילסקי

מבט חדש על כפר קאסם | יורם שחר
אתא נ’ שוורץ וסיפורי הליברליזם הישראלי | דוד שור

‘תולדה של מסעי צלב בלתי מאורגנים כנגד עוולות חברתיות’: 
תורג’מן נגד היועץ המשפטי לממשלה | נעמי לבנקרון

11:00 / מושבים	מקבילים	 
אבני דרך במשפט הישראלי

יו”ר: ענת שטרן
טקס הצהרת האמונים של השופטים בישראל: היסטוריה, תיאולוגיה 

וסוציולוגיה ארגונית | יאיר שגיא וגיא לוריא
בג”צ בתל אביב: מציאות חלופית שהייתה | יורם שחר ושני שניצר

1967 היום שאחרי: קבלת החלטות המדיניות בעת כינון הממשל 
הצבאי בשטחים המוחזקים | אורית מילר כתב

גיבוש זהות עצמאית בחקיקה הישראלית 1984-1967 | גל אמיר

אמת עובדתית לעומת אמת משפטית בהלכה 
התלמודית ובחוק הסאלי

יו”ר: יוסי דוד
‘הגר שנתגיירו בניו עמו’: הקשר בין אזרחים חדשים לילדיהם בחוק הרומי 

ובהלכה התנאית בנוגע לגרים וילדיהם | יעל וילפנד
ממומחה לאינדיבידואל: התפתחויות באפיסטמולוגיה תלמודית | אילת ליבזון

על פי שניים או על פי שלושה עדים: עדות ומחשבה פוליטית בהלכה 
התנאית | אורית מלכה

 ‘ידינו לא שפכו את הדם הזה’: תקנה יוצאת דופן של החוק הסאלי 
| ויקי מליכסון 

טקסטים וארטיפקטים מפרספקטיבה סוציו-לגאלית
יו”ר: אבי רובין

אל ארץ הפלאות: מבט משפטי על עולמם של ילדים בארץ ישראל 
ובמדינת ישראל,  1958-1939 | טליה דיסקין

חופש הדת של נפוליאון: אמת משפטית ואמת חזותית | לוי קופר
לידתו המאוחרת ומותו המוקדם של השנתון היהודי למשפט בין-לאומי 

| רותם גלעדי

12:30 / ארוחת	צהריים	

13:15 /	אסיפת	מליאה,	פרס	המאמר	
 המצטיין	וחדש	על	המדף

המאמר הזוכה בפרס השנה: יאיר שגיא, 'פסק הדין שעשה 
היסטוריה: עיון היסטוריוגרפי בפסק הדין בפרשת בנק המזרחי' 

תושבים, לא אזרחים - ישראל וערביי מזרח ירושלים, 2017-1967 | 
אמנון רמון בהשתתפות יעל רונן )מכון ירושלים למחקרי מדיניות, 2017(

קורא: אליאס חורי, מגיב: אמנון רמון
Leora Bilsky, The Holocaust, Corporations, and the Law: Unfin-

)ished Business University of Michigan Press, 2017)
קוראת: דורין לוסטיג, מגיבה: ליאורה בילסקי

 Alexandre Kedar, Ahmad Amara, Oren Yiftachel, Emptied
 Lands: A Legal Geography of Bedouin Rights in the Negev

.)Stanford University Press, 2018)
קורא: אבי רובין, מגיב: סנדי קדר
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 וועדת	הפרס: 
אסתר כהן, האוניברסיטה העברית, מיכאל בירנהק, אוניברסיטת תל אביב, 

אבישלום וסטרייך, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

כניסה	
חופשית

 בהרשמה
מראש   

להרשמה ישירה <<

http://www.sup.org/books/title/?id=24714
https://act.ybz.org.il/he/historymishpat18
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