
في الدولة الجديدة
تحديات يومية منفصلة ومشتركة لشرقيين، لفلسطينيين، ولناجين من الكارثة في سنوات 

ال - 50  

الكلية األكاديمية بيت بيرل- المركز لتطوير الحياة المشتركة- قسم  التاريخ -ونفق الزمن.
معهد يتسحاق بن تسفي

المعهد اليهودي- العربي التابع للهستدروت
يدعوكم/ن لليوم الدراسي الذي سيعقد:

 يوم االثنين الموافق 25.6.2018 في اوديتوريوم المكتبة، الكلية األكاديمية بيت بيرل

برنامج الندوة
استقبال, جولة في المعارض وتضييفات خفيفة   10:15-9:30

10:15-10:30 تحيات:
بروفيسور تمار أرياب,  رئيسة الكلية األكاديمية بيت بيرل.

بروفيسور الون كديش, رئيس معهد ياد يتسحاق بن تسفي.
السيد فاروق عمرور, رئيس المعهد اليهودي- العربي التابع للهستدروت.

10:30-11:45 الجلسة األولى: في ظل الدولة الجديدة
رئيس الجلسة: د. إيالنه بأول بنيامين, الكلية االكاديمية بيت بيرل.  

بروفيسور غادي الغازي, جامعة تل ابيب
بالهوامش وعلى الحدود: خفق نور أم مقاومة، 1951-1952

بروفيسور مصطفى كبها, الجامعة المفتوحة 
األقلية العربية في إسرائيل: العالقات بين المجتمعات في فترة الحكم العسكري

السيدة تهيال درمون مالكا, جامعة بن غوريون
مفقودون من هنا وهناك - قسم البحث عن األقارب كساحة أحداث في السنوات األولى لدولة إسرائيل 

11:45-12:15 استراحة, تضييفات خفيفة
12:15-13:45 الجلسة الثانية: تحديات يومية

رئيس الجلسة: د. قصي حاج يحيى, الكلية االكاديمية بيت بيرل
د. سارة أوزي تسكي الزر, معهد فان لير- الحياة اليومية للفلسطينيين المتبقين في دولة إسرائيل بالعقد األول

د. غالي دروكير برعام, الجامعة المفتوحة – التجربة اإلسرائيلية في رواية اليديش في إسرائيل: تحديات الحياة 
في القرية الفلسطينية الفارغة وفي المعسكر المؤقت للمهاجرين

السيدة هيال بهراد, الجامعة العبرية
"انصهار بحرارة منخفضة": العالقات بين المجموعات العرقية في المعسكرات المؤقتة للمهاجرين

TARASA د. بوعاز لف طوف, الكلية األكاديمية بيت بيرل - ذكريات ومجتمعات تلتقي في
13:45-14:15 استراحة, تضييفات خفيفة

14:15-15:45 الجلسة الثالثة: الموسيقى في الحياة اليومية
رئيس الجلسة: د. أوريت أبو هاف, الكلية األكاديمية بيت بيرل.

د. عاموس نوي, الجامعة المفتوحة - من التوق إلى المقاومة: بين أغنية مقدسة في العراق وأغنية احتجاج في إسرائيل
د. وسام جبران, أكاديمية جبران للموسيقى في الناصرة - الموسيقى والهوية في حياة الفلسطينيين في سنوات ال 50

السيدة نوعا بن سعاديا, الجامعة المفتوحة- السود المحليون - الروحيون األفرو-أمريكيون في إسرائيل في الخمسينات

في إطار اليوم الدراسي ستعرض معارض ترتكز على ذكريات تم جمعها في إطار:
مشروع " لَم لي تاريخ؟" لمجموعة التربية العملية في قسم التاريخ. مجموعات التوثيق التابعة لنفق الزمن: مولو عليم، جذور تتالقى، نساء فلسطينيات، الناجون 

من الكارثة- السنوات األولى في البالد، مشروع تحديات واستكمال المعلمين.
المشرفة على المعارض: السيدة اياال فنجروبيتس فيلر. المصممة: السيدة رفيطال روزنشتروم

.TARASA كل الذكريات المعروضة في المعارض إضافة الى الكثير منها موجودة في موقع 

החניונים בקמפוס בבעלות קרן ברל כצנלסון. 
http://tarasa.org   http://www.beitberl.ac.il/centers/minheret_hazmanעלות החניה 15 ש״ח


