
 הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט הכנס השנתי של
 2006בספטמבר  26 צבי, ירושלים-יד בן

 

 התכנסות 9:00-8:30

 

 צבי.-: ד"ר צבי צמרת, מנהל יד בןברכות 9:15-9:00

 

 מושבים מקבילים 11:15-9:15

 

 שנים ראשונות –המשפט הישראלי א. 

 אביבה חלמישד"ר יו"ר:     

 עירהצה דיון חוקתי בישראלב. 

 יו"ר: ניר קידר    

 אסף לחובסקיפרופ'     

 "אימון באזרחות": המדינה המודרנית ותרבות    

 הציות לחוקי המס בישראל של שנות החמישים     

 עידו פורתד"ר     

 : על המקורות ההיסטוריים שלקול העםושוב     

 האיזון במשפט החוקתי הישראלי     

 נמרוד הגלעדיד"ר      

                                                                 בתי הדין לשיפוט מפקיעי מחירים וספסרים     

 שוקי פרידמן    

 עיון היסטורי אקטואלי –הדתיים והחוקה     

 נתן ברוןד"ר      

 המרירות שלא פגה: פרשת "ועדות הטיהור"      

 ר למדינת לבדיקת עובדי ממשלת המנדט במעב     

 תש"ט-ישראל, תש"ח     

  ט בראי ההיסטוריהמלחמה ומשפג. 

 יו"ר: ניר קידר    

 ענת שטרן    

 : מבט אל 1948משפטים בחטיבת עציוני ביוני      

 השטח באמצעות המשפט     

 אורי כהןד"ר      

 אביב-בית הספר הגבוה למשפט וכלכלה בתל     

 קצועית אקדמית: דגם המכללה המ1956-1948    

 בין הצלחה לכשלון    

 עמיחי רדזינרד"ר      

 אל  ךמלחמה: מן התנ"ל םהרשאות גיטין ליוצאי     

 הפלמ"ח     

 

 

 

 הפסקת קפה 11:30-11:15

 

 

 מושבים מקבילים 13:00-11:30

 

 נשים וקרימינליזציהד. 

 משה ליסקפרופ' יו"ר:     

 משפט מסחרי במעבר לעת החדשהה. 

 יורם שחרפרופ' ר: יו"    

 דר-אורנה אליגון    

   -קשה-אך-החמורהכישוף פשע הדילמה של     

 1736-1542מודרנית, -באנגליה הקדםלהוכחה     

 רון חריספרופ'     

 שוקי מניות, בניית מדינה וארגון עסקי: העיצוב     

 ההולנדית  "הודו המזרחית"המוסדי של חברות     

 והבריטית    

 דבי ברנשטייןפרופ'     

 החוק המנדטורי והמדיניות ביחס לזנות     

 בפרספקטיבה השוואתית    

 אורן ברכהד"ר     

 : בחינה מחבריםהאידיאולוגיה של זכויות     

 מחודשת     

 

 

 ארוחת צהרים 14:30-13:00

 

 צבי-מכירת ספרים בהנחה בחנות הספרים של יד בן



 

 

 מושבים מקבילים 16:00-14:30

 

 ופרשנותםמן ההיסטוריה טקסטים משפטיים ו. 

  יאיר לורברבויםפרופ' יו"ר:    

 ועיצוב המרחב , הפקעת מקרקעיןמשפטז. 

 חיים זנדברגד"ר יו"ר:     

 יתן גרוסמןא   

 בטקסטים  על לשון פרפורמטיביתהערות    

 קופטיים   

 יוסי כץפרופ'     

 אמנות      שילומים מישראל: חוק  נכסי גרמנים וה    

    הבינלאומיות לפיצוי הטמפלרים על רכושם     

 בישראל    

 אורי יפתח פירנקוד"ר    

 הנס יוליוס וולף והחוזה היווני    

 קדר (סנדיאלכסנדר )ד"ר     

 לא מעכשיו ולא מכאן: המשפט והבדואים בנגב    

 נורית צפריר ד"ר  

 ניגודים בהלכה המוסלמית  

 פורמןג'רמי ד"ר     

 בין "הסדר מקרקעין" ל"הכרזות על אדמות     

 מדינה": תביעות הקרקע של מדינת ישראל     

 בגליל ובגדה המערבית    

     

 רון קליינמןד"ר   

 פרשנות למקרא ולתלמוד כמשקפת ריאליה   

 יםיהבינ-משפטית בימי  

         גזית-יפעת הולצמןד"ר     

 פקעת מקרקעין בשנות  ערבים ויהודים בדיני ה     

 החמישים.          

 

 

 הפסקת קפה 16:15-16:00

 

 

 מליאה מושב  17:45-16:15

 

 כמוסד בין חברה, דת ומדינהבתי משפט ח. 

 איריס אגמוןד"ר יו"ר:     

 אבי רוביןד"ר     

  19-על טיבן של "מהפכות משפטיות": רפורמה משפטית עוסמאנית במאה ה    

 שחרעידו ד"ר     

 שרעייםהת בבתי הדין בין שדות ארגוניים שונים ותחת לחצים סותרים: כמה הערות על דינמיּו    

 

 דיון פתוח: מצב המחקר על בתי משפט

 

 

 

 

 להיסטוריה ומשפט תהישראלי האגודהאסיפת חברי  19:00-18:00

 

 


