
הכניסה חופשית

יום שני, ט"ו אייר תשע"ה – 4.5.2015 באולם בק באוניברסיטת בר-אילן

הכנס התשיעי של הקתדרה ללימודי תולדות
קרן קימת לישראל ומפעליה באוניברסיטת בר-אילן

מחקרים חדשים בתולדות היישוב, ההתיישבות הציונית ובניין הארץ
המעשה ההתיישבותי - בין הכללי לפרטי

מיתוג
חוברת הנחיות - 2014/5

60 שנה לאוניברסיטת בר-אילן

מכון קרן קימת לישראל
לתולדות הציונות

וההתיישבות

9:00-8:30 התכנסות
10:30-9:00 דברי פתיחה וברכות 

הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, נשיא אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' מרים פאוסט, רקטור אוניברסיטת בר-אילן

מר אפי שטנצלר, יו"ר דירקטוריון קק"ל
פרופ' יוסף דויטש, דיקן הפקולטה למדעי החברה,

אוניברסיטת בר-אילן
וסביבה,  לגיאוגרפיה  המחלקה  ראש  עמית-כהן,  עירית  פרופ' 

אוניברסיטת בר-אילן
ומפעליה,  תולדות קק"ל  ללימודי  כץ, ראש הקתדרה  יוסי  פרופ' 

אוניברסיטת בר-אילן

הרצאת פתיחה:
פרופ' אלישע אפרת, חתן פרס ישראל לגיאוגרפיה,

אוניברסיטת תל-אביב
ההתיישבות בארץ-ישראל באילוצי מרחב ואדם

10:45-10:30 הפסקה

12:15-10:45 מושב ראשון
מנהיגים, אינטלקטואלים והתיישבות בארץ ישראל

יו"ר: ד"ר עמרי בונה, המדען הראשי של קק"ל
ד"ר דותן גורן, הרצוג - מכללה אקדמית לחינוך

ואוניברסיטת בר-אילן
זיכרון אוסישקין במרחב ובנוף

ד"ר אסתי ינקלביץ, אוניברסיטת חיפה
ההתיישבות  למפעל  ותרומתו  מר  פרופ'   - להזהירנו"  בא  "אורח 

בגליל העליון
ד"ר יוסי שפנייר, אפרתה והרצוג - מכללות אקדמיות לחינוך

פועלו של שבתאי לוזינסקי מעטרות
ד"ר דביר צור, האוניברסיטה העברית בירושלים

עבודת  של  הפנימית  הדיאלקטיקה  על   - לרקוויאם  הללויה  בין 
האדמה אצל א"ד גורדון, ס' יזהר וא'  שמיר

14:00-12:30  מושב שני
השפעת ההתיישבות על השקפת עולמם של מנהיגים

יו"ר:  פרופ' יחיעם ויץ, אוניברסיטת חיפה
נוגה כוכבי, אוניברסיטת חיפה

הכפר עין סיניה בעיצוב דרכו של משה שרת
ד"ר ארנון למפרום, אוניברסיטת חיפה

מהתיישבות האלף אל ההתיישבות הגדולה- דרכו של לוי אשכול 
בהתיישבות

ליאור ענבר, אוניברסיטת חיפה
מקומה של ההתיישבות "תוכנית אלון" 1967

גיל ליטמן, אוניברסיטת חיפה
יחסו של מנחם בגין לרמת הגולן ומקומה בהשקפת עולמו

15:00-14:00 הפסקת צהריים

16:30-15:00 מושב שלישי
ייצוגים של האדם בהתיישבות

יו"ר: פרופ' זהבית גרוס, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' אריאל פלדשטיין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

לידתו של 'האחר' בסרטי ההתיישבות הציונית
ד"ר אביבית אגם-דאלי, האוניברסיטה הפתוחה

מודעות קק"ל של אוטו וליש בין הכללי לפרטי
ד"ר עדנה בר רומי פרלמן, מכללת סמינר הקיבוצים,

והמכון למחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי, אוניברסיטת חיפה 
ניתוח  ובראי המצלמה-  וידיעת הארץ דרך הרגליים  אהבת הארץ 

ג'אנרים של צילומי טיולים בקיבוצים בתקופת היישוב
ד"ר רננה אילן, המשרד להגנת הסביבה

חלוצים בעל כורחם: ראשוני ירוחם והמהפכה הציונית

18:15-16:45 מושב רביעי
המתיישבים בראי המחקר

צפת  האקדמית  המכללה  גראוויס-קובלסקי,  אופירה  ד"ר  יו"ר: 
ואוניברסיטת חיפה

ד"ר יאיר זלטנרייך, המכללה האקדמית תל חי ואוניברסיטת בן-
גוריון בנגב

בודדים בחברה היישובית המגויסת- היבטים מחקריים
ד"ר גילה הדר, אוניברסיטת חיפה

בין   )1947-1936( משה  לצור  משאלוניקי  חולי  משפחת  מכתבי 
זיכרון לנשייה )2008-1936(

ד"ר רעות גרין, המכללה האקדמית אמונה
המושבה הציבורית והמשפחה הפרטית- מעורבות ועדי המושבות 

בענייני הפרט 1914-1882
ד"ר ענת קדרון, המכללה האקדמית אוהלו ואוניברסיטת חיפה

בין הפרטי לכללי: שייכות וזהות במבחן -הבניית הלאומיות בערים 
מעורבות

הוועדה האקדמית של הכנס: 
פרופ' יוסי כץ,

ד"ר אופירה גראוויס-קובלסקי,
ד"ר דותן גורן.


