
התכנסות09:45-09:00
סיור בתצוגות בית המורשת, למעוני

דברי ברכה10:00-09:45
אורית רוזין, בשם מכון ברג

ראש אגף משאבי אנוש, ניצב גילה גזיאל, בשם משטרת ישראל

11:30-10:00
יו”ר: בנימין בלום, האוניברסיטה העברית

13:00-12:00
יו"ר: אורנה אליגון-דר, המרכז האקדמי כרמל

12:00-11:30

מושב שני: משטרה וחברה

הפסקה

יו"ר: יגאל שפי, אוניברסיטת תל-אביב

מושב שלישי: על קו הגבול

17:00-15:30

יו"ר: חנה יבלונקה, אוניברסיטת בן גוריון

מושב רביעי: אירועים וחקירות

ית המשטרהמושב ראשון: תהליכי הבני

בין לונדון לכלכותה: דגם השיטור במשטרת ישראל, 1953-1948

שלומי שטרית, משטרת ישראל 

"משטרה בשביל הני

גיא לוריא, המכון הישראלי לדמוקרטיה

"האם יש עתיד לשוטרת במשטרת ישראל?" הנשים במשטרת ישראל בעשור הראשון

שרון גבע, מכללת סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת תל-אביב

"השוטר הוא ידידכם ומגן בצר לכם": המשטרה בעיתונות הילדים המרכזית בישראל בשנות החמישים

טליה דיסקין, אוניברסיטת תל-אביב

הטיפול בעברי

הפסקת צהרים וארוחה קלה14:00-13:00

תפקידיה של משטרת ישראל במבצע סיני ובמהלך אחזקתה של רצועת עזה בידי ישראל

טל משגב, משטרת ישראל

גבול כגשר: מקומו של מעבר מנדלבאום בירושלים החצו

קובי כהן-הטב, אוניברסיטת בר-אילן

15:00-14:00

הפסקה 15:30-15:00

המשטרה אל מול רצח ברנדוט ופעילות ברית קנאים

אופירה גראו

טיפול משטרת ישראל באירועי ואדי סאליב 1959: תקיפות או מתינות?

איתי נגרי, אוניברסיטת חיפה

"החשודה נשואה ואם לילדים" – משטרת ישראל והחוק לעשי

אורי קוסובסקי, משטרת ישראל 

הכניסה חפשית - ההשתתפות מותנית בהרשמה
לפרטים והרשמה: 

moreshet@police.gov.il טל’ 02-5788271/2, דואל

העשור הראשון של משטרת ישראל 

26.3.2017, בית מורשת משטרת ישראל

בית מורשת משטרת ישראל 
המכללה הלאומית לשוטרים, א”ת בית-שמש מערב

“הצבא הוא ביטחון המדינה, המשטרה - כבודה”

יד ברג ובית מורשת משטרת ישראלהמכון למשפט והיסטוריה ע"ש קרן דיו

יםחזון, אתגרים, קשי

וחה ומאיר גלבוע, אוניברסיטת בר אילן

יה (1967-1948) – הזוו ית הישראלית

ויס-קובלסקי, המכללה האקדמית צפת

ית דין בנאצים ובעוזריהם

מאיר חובב, לשעבר מנהל מנהל אגף תקון במשרד הרו

והפיקוח החברתי
ינות הנוער במשטרת ישראל בעשור הראשון - דפוסי מעורבות חברתית של המשטרה 

יטיבס": ההיסטוריה של הקמת התביעה המשטרתית

אגף משאבי אנוש / חטיבת ההדרכה / מחלקת חינוך

ינים


