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ולמן הקמת המדינה"  ,בין מסורת לחידוש – מחקרים ביהדות ציונות ומדינת ישראל ,ספר
זיכרון ליהושע קניאל ,הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,רמת גן תשס"ה ,עמ' .198–177

.68

כץ י'" ,הקרן הקיימת וחברת 'הכשרת היישוב' – משיתוף פעולה לדרכים נפרדות " ,חברה

וכלכלה בארץ ישראל בתקופת המנדט ,עיונים בתקומת ישראל מאסף לבעיות הציונות,
היישוב ומדינת ישראל ,המרכז למורשת בן-גוריו ן תשס"ג ,עמ' .489-518
 .69כץ י'" ,איכות הסביבה בתקנות שכונות ירושלים הראשונות" על אתר ,גליון ח-ט (אב
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 .70כץ י'" ,התאמת סביבת המגורים לצורכי האוכלוסיה המזדקנת" ,חברה ורווחה – רבעון
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המשפט –
 .72כץ י'" ,חוק ומציאות בהליך הרחבת הזכאות להיקבר בבתי קברות צבאיים",
כתב עת לענייני משפט  -ספר עדי אזר ,כרך י"ב ,עמ' 345-361
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הטמפלרים על רכושם בישראל" ,עיונים בתקומת ישראל ,בדפוס.
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תשס"ז ,עמ' ( 499 - 473בשיתוף עם יאיר זנטנרייך).
 ,"1939קובץ
 .75כץ י'" ,היסטוריה משפטית יישומית :הדוגמה של פקודת הסחר עם האויב
מחקרים בהיסטוריה משפטית ,בעריכת ניר קידר ,בדפוס.
 .76כץ י' "תהליכי אינדווידואליזציה של המצבה בבתי הקברות הצבאיים בישראל" ,אלפיים,
כתב עת רב-תחומי לעיון ,הגות וספרות (בדפוס).
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