האוניברסיטה העברית בירושלים
מרכז צ‘ריק לתולדות הציונות
היישוב ומדינת ישראל

הקרן הקיימת לישראל
מכון קק“ל לתולדות הציונות
וההתיישבות

כנס עמיתי הרצל
לדורותיהם,
לציון  25שנה למפעל
'עמיתי הרצל'

"ונמשכת שיירה
מהמאה שעברה"
 -הציבור הרחב מוזמן --עמיתי הרצל לדורותיהם שלא אותרו עד כה,
מתבקשים ליצור קשר עם מרכז צ'ריק
טלפון 02-5882867 :פקס02-5882986 :
דוא"לcherrick@mscc.huji.ac.il :

הזמנה זו בצירוף תעודה מזהה ,מהווה אישור כניסה
חד-פעמי להולכי רגל לקמפוס האוניברסיטה

יום שני ,כ"ד חשוון תשע"ב
) 21בנובמבר (2011
בית מאירסדורף ,אולם ,502
קמפוס הר-הצופים

9:00-9:30
9:30-11:00

יו"ר:
ברכות:

התכנסות
מושב פתיחה
ד"ר רן אהרנסון ,ראש מרכז צ'ריק
פרופ' ראובן עמיתי ,דיקן הפקולטה
למדעי הרוח
פרופ' דני בלטמן ,ראש המכון ליהדות
זמננו
מר יחיאל לקט ,יו"ר מכון קק"ל
לתולדות הציונות וההתיישבות
הרצאת פתיחה :פרופ' חגית לבסקי,
תמורות במחקר ובהוראה של תולדות
הציונות וישראל  -האמנם סדנא
דארעא חד הוא?

 11:00-13:00מושב ראשון :הציונות כרעיון
וכמעשה
יו"ר:

פרופ' אלי לדרהנדלר ,האוניברסיטה
העברית
ד"ר עינת רמון ,ההבדל בין רפורמה
דתית לציונות תרבותית :עיון מחודש
בכתבי אחד העם
פרופ' גור אלרואי ,ציונות בלי ציון?
ההסתדרות הטריטוריאליסטית
היהודית )יט"א( והפריילאנד ליגע,
1905-1957
פרופ' אריאל פלדשטיין ,בין החזון
להגשמה  -תאודור הרצל ודוד
בן-גוריון
פרופ' מוטי גולני ,וייצמן בין הרצל
לבן-גוריון :היסטוריה ,ביוגרפיה
וזיכרון

 13:00-14:30הפסקת צהריים

 14:30-16:30מושב שני :הארץ והמדינה -
מבית ומבחוץ
יו"ר:

ד"ר תמר הס ,האוניברסיטה העברית
ד"ר חזי עמיאור ,שורשיו ומקומו של
המשק המעורב בהתיישבות הציונית
1924-1908
ד"ר נועה הייזלר רובין ,בין ירושלים ותל
אביב :תכנון עירוני בפלסטינה בתקופת
המנדט
פרופ' ג'וני גל ,ישראל כמדינת רווחה ים
תיכונית
ד"ר אוריאל אבולוף" ,פתאום קם
אדם :"...עם ,אומה ושלום בין-קהילתי
במזרח התיכון

 16:30-17:00הפסקת קפה

 17:00-19:00מושב שלישי :מגזרים בחברה
היישובית והישראלית
יו"ר:

ד"ר אסף זלצר ,האוניברסיטה העברית
פרופ' מרגלית שילה ,מבט חדש אל
המאבק למען זכות הבחירה של נשות
היישוב :פרדוקסים של מגדר
ד"ר עדה שיין ,הבדיקות הרפואיות
במחנות העקורים בגרמניה  -הפניית
עורף לניצולי השואה או דאגה
לרווחתם?
פרופ' קימי קפלן" ,מדינת הצדוקים":
מאבקיהם של עמרם בלוי ונטורי
קרתא במפעל הציוני
פרופ' עירית עמית כהן ,חצר הקיבוץ -
ערכים ונכסים

