
         

        צביצביצביצבי----יד יצחק בןיד יצחק בןיד יצחק בןיד יצחק בן                        האגודה הישראלית למשפט והיסטוריההאגודה הישראלית למשפט והיסטוריההאגודה הישראלית למשפט והיסטוריההאגודה הישראלית למשפט והיסטוריה
                                                                                                                                                                                        

  

  , הכנס השנתי החמישי של האגודה להיסטוריה ומשפט
  ,צבי ירושלים-בןיצחק יד 

  29.9.2009, ע"א תשרי תש"י, שלישייום 
  
  

ולאחר כל שני ,  דקות15בר יעמדו לרשותו של כל דו. 'שולחן עגול'הכנס ייערך השנה במתכונת 

  .  דקות נוספות15-דוברים ייערך דיון של כ

  

9.00–9.30  
-  יד יצחק בן,י ויישובה"סגן ראש המכון לחקר א, מר בנימין זאב וכסלר :התכנסות ודברי פתיחה

  צבי

  

9.30–11.00  

  אילן-אוניברסיטת בר, הפקולטה למשפטים, קדרי- רות הלפרין' פרופ: ר"יו

  באנגליה במאה ) Attorney-General(התובע הכללי  :טאון'ורג'אוניברסיטת ג, וריאלמר גיא 

  18- ה

: הבטחות ואינדיבידואליזם :אביב- הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל, ענת רוזנברג' גב

   והמשפט החוזייהוויקטוריאנהרומן 

  

 על השחיטה הגזירה: החתך המדמם :אביב-הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל, לביאר שי "ד

  1939-1933, בגרמניה הנאצית

ההתפתחות ההיסטורית של משפטי השואה בישראל בראי  :יניה'אוניברסיטת וירג,  גאי כרמימר

  משפט דמיאניוק

  

  

11.00–11.30  

  הפסקת קפה

  

  

11.30–13.00  

  אביב- אוניברסיטת תל,הפקולטה למשפטים, ליאורה בילסקי' פרופ: ר"יו

זכות  :המסלול האקדמי המכללה למנהל, בית הספר למשפטים, אפורי-פישמןר אורית "ד

  התפתחות ליניארית ואינדוקציה משפטית: היוצרים בראי ההיסטוריה

זכויות יוצרים בתקופת  :באבי- הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל, קבירנהר מיכאל "ד

   לאומיות ומקוריות–המנדט 

  

הסירו את שמות הנכר אשר " :עבריתהאוניברסיטה ה, המחלקה למדע המדינה, מר אדר כהן

 מדוע לא קידמה מדינת ישראל את האידיאל הציוני של ִעברּות שמות משפחה - !" בתוככם

  ?באמצעים ליגליסטיים

הזכות לייצוג בישראל : אשליות של קידמה :סגן הסניגורית הציבורית הארצית, ספירר יואב "ד

  מתקופת המנדט ועד לשנות השמונים

  

  



         

13.00–14.00  

  הפסקה וארוחת צהרים

  

14.00–15.30  

  אביב- אוניברסיטת תל,הפקולטה למשפטים, אלימלך וסטרייך' פרופ: ר"יו

הספרות ההיסטורית כמקור  :אילן-אוניברסיטת בר, המחלקה לתלמוד, הולנדר' מר אביעד י

 הלכתי

ר "המנהג במשנתו של האדמו :אילן-אוניברסיטת בר, הפקולטה למשפטים, מר לוי יצחק קופר

  ממונקאטש

  

והכרעה יחסי גומלין של גישור  :הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה, ורד בן שדה' גב

  2009–1949: בסכסוכי עבודה ביפן

המועצות הפרובינציאליות וראשית  :אביב-אוניברסיטת תל, ס להיסטוריה"ביה ,פזמר עמרי 

  1866-1840, מאניות'מערכת המשפט הפלילית בפרובינציות העות

  

  

15.30–16.00  

  הפסקת קפה

  

  

16.00–17.30  

  האוניברסיטה העברית , הפקולטה למשפטים, וינוגרדוב-ר אדם חפרי"ד: ר"יו

  ?מי מפחד מתיקון עוולות היסטוריות: המכללה האקדמית עמק יזרעאל, ר רות אמיר"ד

 ותרבות, אדמה אובדן, אדמה :California Institute of Integral Studies, קרםנעה ' גב

  בנגב הבדואית החברה בקרב

  

מוות - מדיניות הטלת עונשי :הקריה האקדמית אונו, הפקולטה למשפטים, ויהלר גבריאל "ד

  היסטורי-  מחקר כמותי– 1948-1954המשפט העליון בישראל בגין עבירת הרצח בין השנים -בבית

מוסר , וןנתן אלתרמן על ביטח :תקווה-ש המחוזי פתח"ביהמ, ר מנחם פינקלשטיין"דהשופט 

  ומשפט

  

  

18.00:  
  : ר ניר קידר"ערב עיון לכבוד ספרו החדש של ד

  ,  התפיסה האזרחית של דוד בן גוריון-ממלכתיות 
  .ט"תשס ,צבי-יד יצחק בןוגוריון לחקר ישראל -כון בןמ

  
  הרצליה, תחומי-המרכז הבין, ס למשפטים"ביה, יורם שחר' פרופ: יושב ראש

  

  האוניברסיטה העברית בירושלים,  למדע המדינהמחלקהה ,שלמה אבינרי' פרופ: דוברים

  אביב- אוניברסיטת תל,הפקולטה למשפטים, מנחם מאוטנר'  פרופ  

   ל יד יצחק בן צבי"מנכ, ר צבי צמרת"              ד

  

  אילן-אוניברסיטת בר, הפקולטה למשפטים, ר ניר קידר"ד: מגיב
  

   ירושלים12ברבנאל רחוב א, צבי-הכנס וערב העיון יתקיימו ביד בן


