
 הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט
 

 בשיתוף

      
 צבי-יד יצחק בן

 המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה
 

הכנס השנתי הראשון של הארגון 

 הישראלי להיסטוריה ומשפט
 

 (2005באוקטובר  9יום ראשון, ו' בתשרי תשס"ו )

 , ירושלים12צבי, רח' אברבנאל -ביד יצחק בן

 

 ברכות 9:15
 לרפרופ' אורי ביא 
 ראש המכון לחקר ארץ ישראל  ויישובה,  
 צבי-יד בן 
    

  משפט בארץ ישראל המנדטורית  09:30
 ובראשית ימי המדינה 
 יו"ר: פרופ' אסף לחובסקי,  
 אוניברסיטת תל אביב 
    
 הזכות מובילת המאבק על  –רוזה גינוסר )גינצברג(  
 קווים ביוגרפיים -דין בארץ ישראל -לשמש עורכת 
, קדרי ומר אייל כתבן-רות הלפריןר ד" 
 אילן-אוניברסיטת בר 
    
 מגמות ושינויים בחקיקה הפלילית בתקופת המנדט 

 אילן-גב' עדי רותם, אוניברסיטת בר 
    
מבט מזווית אחרת על ההרכב הראשון של בית  
 המשפט העליון 
 ד"ר נתן ברון, האוניברסיטה העברית  
 אילן-ואוניברסיטת בר 
    

 הפסקה  11:00
    

 המשפט הישראלי בשנות החמישים 11:30
  יו"ר: ד"ר סנדי קדר, אוניברסיטת חיפה 
    
"יש צורך בביטחון משפטי": הקמתה של  
 מערכת המשפט הישראלית ושלטון החוק 

 אילן-ד"ר ניר קידר, אוניברסיטת בר 
    
ארגון וזהות: הסדרי קרקע ותאגוד במושבי  
 העולים 

 אילן-רגלית, אוניברסיטת ברד"ר אביטל מ 
    
הוועדה  לחסידי אומות העולם ושאלת הזהות  
 היהודית 
 גב' חמדה גור אריה, אוניברסיטת תל אביב 
    



 הפסקה וארוחת צהריים 13:00
 

 אמריקני-היסטוריה של משפט אנגלו 14:15
יו"ר: ד"ר אורית רוזין, אוניברסיטת תל אביב  
 ואוניברסיטת חיפה 
    
ות הריבון הפדראלי בארצות הברית: כיצד דור חסינ 
המייסדים השליך את המלך, אבל הותיר את  
 המדינה חסינה 
 תחומי, הרצליה-ד"ר גיא זידמן, המרכז הבין 
    
המשפחתי  אבות ובנים: על השליטה ברכוש  
עשרה: -במשפט האנגלי בסוף המאה השמונה 
 דוריים-יחסי כוח בין 
 אוניברסיטת אוקספורד , וינוגרדוב-מר אדם חפרי 
    

 הפסקה   15:15
    

ההיסטוריה של מסמכי היסוד המשפטיים   15:30
 הישראלים 
  יו"ר: ד"ר יפעת הולצמן, המכללה למנהל 
    
 העצמאות הטיוטות המאוחרות של הכרזת 
 תחומי, הרצליה-פרופ' יורם שחר, המרכז הבין 
    
 הממד הנשגב  –אלוהים מאחורי הקלעים  
 1950-1949של הצעת החוקה  
  ד"ר אורית רוזין, אוניברסיטת תל אביב 
 ואוניברסיטת חיפה 
    

 הפסקה  16:30
    

מושב מתודולוגי: היסטוריה מלמטה:  16:45
 ההיסטוריה של בתי משפט נמוכים  
 יו"ר: פרופ' רון חריס, אוניברסיטת תל אביב 
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ד"ר איריס אגמון 
 ד"ר ג'רמי פורמן, האוניברסיטה העברית 
 ד"ר הדר אבירם, אוניברסיטת תל אביב 
    

 תכניות לעתיד  –ישיבה ארגונית   18:15
 

 הוועדה המארגנת
 גזית-ד"ר יפעת הולצמן

 פרופ' רון חריס
 פרופ' אסף לחובסקי

 ד"ר סנדי קדר
 ד"ר אורית רוזין
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