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האגודה הישראלית למשפט וחברה
הכנס השנתי – קול קורא
משפט ומרחב – היבטים רב-תחומיים
בית הספר למשפטים ,המכללה האקדמית נתניה
 6-7בפברואר2017 ,
הוועדה המארגנת של הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה קוראת לחוקרות
וחוקרים מכל תחומי הדעת להגיש הצעות לכנס .ניתן להגיש גם הצעות למושבים שלמים.

הנושא המרכזי של הכנס:
הכנס יעסוק בהיבטים שונים של היחס שבין המשפט לבין המרחבים השונים שבהם הוא פועל,
וביניהם :המרחב הפוליטי ,מרחב גלובאלי ומקומי ,מרחב עירוני וכפרי (ובכלל זה יחסי מרכז
ופריפריה) ,מרחבי רוב ומיעוט ,מרחב פרטי וציבורי ,המרחב הכלכלי-חברתי ,מרחב פיזי ווירטואלי,
מרחב אמוני (ובכלל זה יחסי דת ,משפט ומדינה) ותרבותי (ובכלל זה היחס לבית המשפט ו"מלחמות
תרבות") ,ומרחבי מגדר ומיניות .מהן השפעות הגומלין ההדדיות שבין המשפט לבין המרחבים
שבתוכם הוא פועל? האם "מלוא כל הארץ משפט" או שמא רצוי לסייג את פעולת המשפט בתחומי
מרחב מסויימים ומה ההצדקות האפשריות לכך? האם אפשרי להותיר מרחבים מסויימים מחוץ לגדרי
המשפט או שמא המשפט מכונן מרחב באשר הוא ,ומתיימר להסדיר כל מרחב? מהם הייצוגים
השונים של המשפט במרחבים השונים ,וכיצד ייצוגים אלו משפיעים על הפרקטיקה המשפטית? מהי
יכולתו של המשפט להוביל לשינוי חברתי במרחבים מסוימים ,וכיצד נעשה שימוש במשפט למנוע
שינוי? מהו היחס בין משפט וצדק במרחב?
הכנס הארצי השנתי הבא של האגודה הישראלית למשפט וחברה יבקש לעסוק בסוגיות הללו
ובשאלות עומק נוספות הקשורות למשפט ומרחב ,הן בענפי המשפט השונים והן ביחס לתמות
מרכזיות בחקר המשפט והחברה.
הכנס מזמין חוקרות וחוקרים מתחומי דעת שונים (ובכללם :משפטים ,מדיניות ציבורית ,מדע
המדינה ,סוציולוגיה ,אנתרופולוגיה ,היסטוריה ,פסיכולוגיה ,קרימינולוגיה ,כלכלה ,מנהל עסקים,
עבודה סוציאלית ,תקשורת ,יישוב סכסוכים ,גיאוגרפיה ,פילוסופיה ,ספרות ,אומנות ועוד) להציע

האגודה הישראלית למשפט וחברה – ILSA
מושבים (פאנלים) שיעסקו בבעיות ובהיבטים הנוגעים לתמה המרכזית של הכנס ,בפרשנות רחבה,
של משפט ומרחב .גם הצעות להצגת מאמר בודד תתקבלנה.
הצעות תוגשנה כדלקמן:
 כותרת המושב (ככל שמוגש מושב שלם)
 פרטי המציע/ה ושיוך אקדמי/מוסדי
 פרטי יו"ר המושב ושיוך אקדמי/מוסדי
 פרטי המציגים/ות במושב ושיוך אקדמי/מוסדי
 כותרת ההרצאה (ובמקרה של מושב – כותרות של כל הרצאה והרצאה)
 תמצית ביוגרפיה של המציגים/ות והיו"ר (עד  4שורות לכל משתתף)
 תקציר התמה של המושב – עד  400מילים .חשוב להקפיד על תמה הדוקה אשר תאפשר
דיון מושכל
 תקציר הרצאה (או הרצאות המשתתפים בפאנל) – עד  400מילים למשתתף
 כן יצורפו במרוכז כתובות הדוא"ל של המציע/ה ,היו"ר והמשתתפים/ות.
ההצעות תישלחנה לוועדה המארגנת בכתובתilsaconference2017@gmail.com :

יש להגיש את ההצעות עד

ליום( 15.11.2017:מועד מעודכן)

וועדת ההיגוי (לפי א-ב):
ד"ר רועי גילבר ,המכללה האקדמית נתניה
ד"ר משה גלברד ,המכללה האקדמית נתניה
ד"ר מיטל פינטו ,המרכז האקדמי כרמל
ד"ר אלכסנדר (סנדי) קדר ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר נילי קרקו-אייל ,המכללה למנהל
ד"ר ענת רוזנברג ,המרכז הבינתחומי
ד"ר שוקי שגב ,המכללה האקדמית נתניה
פרופ' בני שמואלי ,אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר שרון שקרג'י ,האוניברסיטה העברית
חברי הועד המנהל (לפי א-ב) אשר אינם חברי ועדת ההיגוי
פרופ' הדר אבירם ,אוניברסיטת הייסטינגס
ד"ר עילי אהרונסון ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' מיכל אלברשטיין ,אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' דפנה הקר ,אוניברסיטת תל אביב
ד"ר קרן וינשל ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' מיכל טמיר ,מכללת שערי מדע ומשפט הוד השרון
ד"ר איל כתבן ,המרכז האקדמי למשפט ועסקים ,רמת גן
ד"ר הילי מודריק אבן-חן ,מכללת שערי מדע ומשפט הוד השרון
ד"ר שגית מור ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר תמי קריכלי כץ ,אוניברסיטת תל אביב
נשיא האגודה :פרופ' אמנון רייכמן ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה

