
 משפטו הארגון הישראלי להיסטוריה
 

 בשיתוף

 

 
 צבי-יד יצחק בן

 המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה

  
 

 של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט השלישיהכנס השנתי 
 (2007ספטמבר ב 18) תשרי תשס"ח, ו' שלישייום 

 , ירושלים12צבי, רח' אברבנאל -ביד יצחק בן
 
 

 התכנסות ורישום  09:45 - 09:00

 ; פרופ' יורם שחרצבי-: ד"ר צבי צמרת, מנכ"ל יד בןברכות  10:00 - 09:45

 המכללה למנהל חיים זנדברג, יו"ר:  - צבא והתגייסות: 1פאנל   11:15 - 10:00

 "ללכת בין הקווים": פרשת העשרים משוני   ארז בלום-שמעון

של  ' ותהליך הפיכתם1950מיהו חייל? 'חוק בתי קברות צבאיים  יוסי כץ
 בתי הקברות הצבאיים לבתי קברות לכוחות הביטחון

שפיטת הוריהם של משתמטי הגיוס  על  -"שיני אבות תקהינה"  שטרן ענת
פקד לשרות העם במלחמת ע"י ביה"ד העליון של מרכז המ

 העצמאות

 הפסקה 11:30 - 11:15

 :שני מושבים מקבילים 12:45 – 11:30

 , המרכז הבינתחומייו"ר: גיא זיידמן - : דת, מגדר וחוק2פאנל 

ות בסוף הדין השרעיים והרפורמות המשפטי-חוק המשפחה, בתי איריס אגמון
 התקופה העוסמאנית

מיסוד הרבנות הראשית: מרחב לבחינת יחסי דת מיגדר אתניות   חנה הרצוג
 ומדינה

 סלמית ועגינות נשים חיים יהודיים בחברה מו  קלורמן-בת ציון עראקי

 שינוי החקיקה הפלילית בעניין הביגמיה בתקופת המנדט  עמיחי רדזינר

 אוניברסיטת חיפה דבורה ברנשטיין, יו"ר: -משפט והיסטוריה השוואתים : 3פאנל 

על חייבים מפני נושיהם בסוף המאה  הגנת דיני היושר האנגליים וינוגרדוב-אדם חפרי
 עשרה: הצעה להסבר-השמונה

תמרונים משפטיים: יחסה של מערכת המשפט הבריטית לאלן  תמר הגר
 1878-הרפר שרצחה את בתה ב

  מבט היסטורי על זכויות הרווחה  ריבי וייל



 קה וארוחת צהרייםהפס 13:45 – 12:45

 יורם שחר, המרכז הבינתחומי יו"ר: -: שנות החמישים 4פאנל   15:00 - 13:45

 1935: ישראל ובמדינת ישראל: משטר חירום נמשך-הצנע בארץ  גיא זיידמן  
     -1939     

תהליך פירוקו בתקופה  –"משפט החברים" של ההסתדרות   חן קסלר-בת
 שלאחר קום מדינת ישראל

-חרות היציאה מהארץ בשנות החמישים: סיסמוגרף חברתי  אורית רוזין
 בטחוני

 הפסקה 15:15 - 15:00

 יו"ר: אסף לחובסקי, אוניברסיטת ת"א - משפט במבחן הקהילה: 5פאנל   16:30 - 15:15

 אביבית של תקופת -בוררות בסכסוכי דירות בקהילה התל    דבי ברנשטיין
 זירות של בוררותן משווה בין שתי דיו המנדט:  ומיכל קופמן

משפטים כפריים כמשקפי קודים של אלימות: המקרה של כפר   יאיר זלטנרייך
 תבור בתקופת היישוב

 1919-1910ל חוק הגנת הדייר, שורשיו התל אביביים ש  ביאליק-שלומית יפת

 הפסקה 16:45 - 16:30

 יו"ר: רון חריס, אוניברסיטת ת"א - התפתחות משפטית במרחב ובזמן: 6פאנל   18:00 - 16:45

פרשת השופט המחוזי   -גיוס או קורבן לאפלייה עדתית -"עבריין נתן ברון
 ("1949--1948ד"ר אהרן שמש )חיפה, 

 חשיבה משפטית בישיבות ליטא בשלהי המאה הי"ט   שי ווזנר

השורשים ההיסטוריים של שיטת המשפט הישראלית כשיטה   ניר קידר
 מעורבת

 כנס האגודה  19:00 - 18:00

 
 :רישום

בספטמבר,  3עד ליום שני,  gseidman@idc.ac.ilאנא שילחו מייל לכתובת  לשם רישום לכנס
להצטרף לכיבוד הצהרים המוצע לבאי  ; אנא ציינו במייל מפורשות באם הנכם מתכוונים 2008

 כנס.ה

 
 הועדה המארגנת

 יורם שחר פרופ'

 פרופ' דבורה ברנשטיין 

 זנדברג ד"ר חיים

 ד"ר גיא זיידמן

mailto:gseidman@idc.ac.il

