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Session 1 – Law in the Middle Ages 
Chair: Esther Cohen, Hebrew U. 
New death penalties in the Carolignian Empire, Vicky Melikson, independent researcher 
'Happy ending': Dilemmas of constitutional versus poetic justice in the stories of Marie de 

France, Daniela Gurevich, Bar Ilan 
The unseen destroyers: Law and emergency in late medieval France, Guy Lurie, Haifa & 

Israel Democracy Institute 
 
Session 2 – The Police – 'Its Honor' 
Chair: Avital Margalit, Sapir 
'And there were blows among the police and the people': Violence between police officers 

and new immigrants in 'the transit camp revolt', Omri Pellerman, Tel Aviv 
'Re: Arrest warrant against Menachem Begin': The Israel Police and the Herut Movement, 

1948-1952, Shlomi Shitreet, Bar Ilan & Israel Police 
'Enemies, a love story': The Israel Police and prostitution in the early fifties, Nomi 

Levenkron, Tel Aviv 
 
Session 3 – Spouses, Neighbors, and Urban Workers' Communities in the Mandate Period 

– Social History through the Lens of the Labor Federation's Comrades Law 
Chair: Ido Shachar, Haifa 
Community and urban space in the Comrades Law, David de Vries, Tel Aviv 
Masculinity, sexuality, and relationships according to the Labor Federation Comrades Law, 

Matan Bord, Tel Aviv 
'The court orders the defendant to carry out good and fair neighborly relations': 

Neighbors and neighborliness in the Comrades Law, Alia Atkin, Tel Aviv 
 
Session 4 – Ottoman Codification in the 'Tanzimat state' – The Ottoman Legal Reform of 

the Long 19th Century 
Chair: Haim Gerber, Ben Gurion 
The code of modernity: The Ottoman Empire and the global codification trend of the long 

19th century, Avi Rubin, Ben Gurion 
The Ottoman Criminal Code in the early Tanzimat (1840-1866) as an example of non-

Western modernity, Omri Paz, Ben Gurion 
The Family Code (1917): Between Ottoman modernity and the invention of colonial 

tradition, Iris Agmon, Ben Gurion 
 
Plenary Session: Award ceremony for best legal history article by association member  

and annual meeting 



Session 5: From There to Here – Jews, Law, and Journeys 
Chair: Eliav Lieblich, Tel Aviv 
The transformation of Sefton Rowson (Shabtai Rosenne), Rotem Giladi, Helsinki 
The story of the first constitution: Comparative and international influences on the 

processes that shaped the unadopted constitution, Doreen Lustig, Tel Aviv 
The legal high road: Legal-Jewish-secular autonomy in the DP camps, Rivka Brot, Haifa 
A legal patchwork quilt: The Harvard Project (1951-1958) as a successful example of 

international legal cooperation, Yael Braudo-Bahat, Tel Aviv 
 
Session 6: Jews in Law – Between Individual and Community 
Chair: Yaron Ben-Naeh, Hebrew U. 
Hate, jealousy, and mediation in the 16th and 17th centuries, Ruth Lamdan, Tel Aviv 
The limits of the sanctioning power of the Sephardic Jewish community in 18th century 

London: The changes in the meaning of 'excommunication' and the policy of its 
use, Alex Kerner, Hebrew U. 

Jewish conversion in 18th century English case law, Sarah Mandel, Tel Aviv 
Polygamy and fertility in Jewish law: Palestine and its neighbors in the 19th century, 

Elimelech Westreich, Tel Aviv 
 
Session 7: Capital and Economic Institutions 
Chair: Yossi Katz, Bar Ilan 
Rule by committee: Constitutional law in Massachusetts Colony and the first monetary 

committee (1690), Dror Goldberg, Open U. 
Trademark in the Mandate period: Law, nationalism, and commerce, Michael Birnhack, Tel 

Aviv 
Demands for return and the reasons for the independent existence of the Development 

Authority, Haim Sandberg, College of Management 
 
Session 8: The relationship between the Bedouin and the state in historical perspective 
Chair: Bana Shagri-Badarna, Hebrew U. 
The construction of Ottoman Beersheba as an anomalous legal region, 1900-1917, Ahmad 

Amara, Hebrew U. 
The legal geography of international protection against forced transfer – the Bedouin in 

the unrecognized settlements, Neta Amar-Schiff, Ben Gurion 
The Supreme Court and construction of the historical and legal geography of the Negev 

Bedouin, Alexandre (Sandy) Kedar, Haifa 
 
 

Organizing Committee: Orit Rozin (Chair), Tel Aviv | Rotem Giladi, Helsinki | 
Maoz Kahana, Tel Aviv | Avital Margalit, Sapir | Liat Kozma, Hebrew U. | Yair Saguy, Haifa 
 
 

(for times and session locations see Hebrew program below 
or contact the Berg Foundation Institute for Law and History: berg@tau.ac.il)  

mailto:berg@tau.ac.il
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9.15-9.00 התכנסות

9:30-9:15 ברכות 

11:00-9:30 מושבים מקבילים

מושב 1: חוק ומשפט בימי 
הביניים

יו”ר אסתר כהן, האוניברסיטה העברית 

עונשי מוות חדשים באימפריה הקרולינגית ויקי 
מליכסון, חוקרת עצמאית

‘הסוף הטוב’: דילמות של צדק חוקתי מול צדק 
 פואטי בסיפורי מארי דה פראנס 

דניאלה גורביץ’, אוניברסיטת בר-אילן

הרָסנים הבלתי נראים: משפט וחירום בצרפת 
בשלהי ימי הביניים גיא לוריא, אוניברסיטת חיפה 

והמכון הישראלי לדמוקרטיה 

 מושב 2: 
המשטרה – כבֹודה  
יו”ר אביטל מרגלית, מכללת ספיר

‘והיו מכות בין השוטרים והאנשים’: אלימות בין 
 שוטרים ועולים ב’מרד המעברות’ 

עמרי פלרמן, אוניברסיטת תל אביב 

‘הנדון: פקודת מעצר נגד מנחם בגין’: משטרת 
ישראל ותנועת החרות, 1952-1948 שלומי 

שטרית, אוניברסיטת בר-אילן ומשטרת ישראל

‘שונאים, סיפור אהבה’: משטרת ישראל ותופעת 
 הזנות בראשית שנות החמישים 

נעמי לבנקרון, אוניברסיטת תל אביב 

11:30-11:00 הפסקה

13:00-11:30 מושבים מקבילים

מושב 3: זוגיות, שכנּות וקהילות 
עובדים עירוניות בתקופת 

המנדט - היסטוריה חברתית 
במשפטי חברים בהסתדרות

יו”ר עידו שחר, אוניברסיטת חיפה  

 קהילה ומרחב עירוני במשפטי חברים 
דוד דה פריס, אוניברסיטת תל אביב 

גבריות, מיניות וזוגיות על פי משפט החברים 
ההסתדרותי מתן בורד, אוניברסיטת תל אביב

 מושב 6: יהודים במשפט - 
בין יחיד וקהילה 

יו”ר ירון בן-נאה, האוניברסיטה העברית 
שנאה, קנאה וגישור במאות ה-16 וה-17 רות 

למדן, אוניברסיטת תל אביב 
גבולות סמכות הענישה של הקהילה היהודית 

הספרדית בלונדון במאה ה-18: התמורות 
במשמעות עונש ה’חרם’ ומדיניות השימוש בו 

אלכס קרנר, האוניברסיטה העברית 
 Jewish Conversion in Eighteenth Century

 English Case Law 
שרה מנדל, אוניברסיטת תל אביב

ריבוי נשים ופריון במשפט העברי: ארץ ישראל 
 וסביבותיה במאה ה-19 

אלימלך וסטרייך, אוניברסיטת תל אביב 

17:00-16:30 הפסקה

18:30-17:00 מושבים מקבילים

 מושב 7: 
הון ומוסדות כלכליים 

יו”ר יוסי כ”ץ, אוניברסיטת בר-אילן  

שלטון הוועדות: משפט חוקתי במושבה מסצ’וסטס 
 והוועדה המונטרית הראשונה )1690(  

דרור גולדברג, האוניברסיטה הפתוחה 

סימני מסחר בתקופת המנדט: משפט, לאומיות 
ומסחר מיכאל בירנהק, אוניברסיטת תל אביב

תביעות השיבה וטעמי קיומה העצמאי של רשות 
הפיתוח חיים זנדברג, המכללה למנהל

מושב 8: יחסי המדינה והבדווים 
בראייה היסטורית 

יו”ר באנה שגרי-בדארנה, האוניברסיטה העברית 
הבניית באר שבע העוסמאנית כאזור משפטי 

 אנומלי, 1917-1900 
אחמד אמארה, האוניברסיטה העברית

הגאוגרפיה המשפטית של ההגנה הבין-לאומית 
מפני העברה בכפייה – הבדווים ביישובים הלא-

מוכרים נטע עמר-שיף, אוניברסיטת בן-גוריון
בית המשפט העליון והבניית הגאוגרפיה 

ההיסטורית והמשפטית של הבדווים בנגב 
אלכסנדר )סנדי( קדר, אוניברסיטת חיפה

‘ביה”ד מחייב את הנתבע ביחסי שכנּות הוגנים 
וטובים’: שכנים ויחסי שכנּות במשפטי החברים 

אליה אתקין, אוניברסיטת תל אביב 

מושב 4: קודיפיקציה עוסמאנית 
ב’מדינת התנזימאת’ - 

הרפורמה המשפטית העוסמאנית 
במאה ה-19 הארוכה 

יו”ר חיים גרבר, האוניברסיטה העברית
קוד המודרניות: האימפריה העוסמאנית ותנופת 

הקודיפיקציה הגלובלית במאה ה-19 הארוכה אבי 
רובין, אוניברסיטת בן-גוריון 

הקוד הפלילי העוסמאני בראשית התנזימאת 
 )1866-1840( כדוגמה למודרניות 

לא-מערבית עמרי פז, אוניברסיטת בן-גוריון 
קוד המשפחה )1917(: בין מודרניות עוסמאנית 

 להמצאת מסורת קולוניאלית 
איריס אגמון, אוניברסיטת בן-גוריון 

14:00-13:00 הפסקת צהרים 

14:45-14:00 טקס חלוקת פרס 
 הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט 

למאמר מצטיין בהיסטוריה של המשפט 
ואספה שנתית של חברי הארגון

16:30-14:45 מושבים מקבילים

 מושב 5: משם לכאן -
יהודים, משפט ומסע

יו”ר אליאב ליבליך, אוניברסיטת תל אביב 
 גלגולו של ספטון ראוסון )שבתאי רוזן( 

רותם גלעדי, אוניברסיטת הלסינקי, פינלנד 
 סיפור החוקה הראשונה: השפעות השוואתיות 

ובין-לאומיות על תהליכי עיצוב החוקה שלא כוננה 
דורין לוסטיג, אוניברסיטת תל אביב 

על אם הדרך המשפטית: אוטונומיה משפטית-
 יהודית-חילונית במחנות העקורים 

רבקה ברוט, אוניברסיטת חיפה 
 שמיכת טלאים משפטית: פרוייקט הרווארד 

)1951–1958( כמודל מוצלח של שיתוף פעולה משפטי 
בין-לאומי יעל ברוידא-בהט, אוניברסיטת תל אביב 

צריף 
גדול

צריף 
גדול

צריף 
גדול

צריף 
גדול

צריף 
צריף קטן

קטן

צריף 
קטן

צריף 
קטן

 ועדת ההיגוי של הכנס:  יו”ר אורית רוזין, אוניברסיטת תל אביב  |  רותם גלעדי, אוניברסיטת הלסינקי, פינלנד
 מעוז כהנא, אוניברסיטת תל אביב  |  אביטל מרגלית, מכללת ספיר  |  ליאת קוזמא, האוניברסיטה העברית  

יאיר שגיא, אוניברסיטת חיפה

הכנס השנתי ה-12 של הארגון 
הישראלי להיסטוריה ומשפט

יום שני, ח’ בתשרי תשע”ז )10.10.2016( | יד יצחק בן-צבי, אבן גבירול 14, ירושלים 

כניסה 
חופשית   

הארגון הישראלי 
להיסטוריה ומשפט 




