
במדינה חדשה
התמודדויות יומיומיות נפרדות ומשותפות של מזרחים, פלסטינים, ושורדי שואה בשנות ה-50

המכללה האקדמית בית ברל: המרכז לקידום חיים משותפים, החוג להיסטוריה ומנהרת הזמן, 
יד יצחק בן-צבי - המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה והמכון היהודי - ערבי שליד ההסתדרות 

מזמינים ליום העיון שייערך 
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תוכנית יום העיון

התכנסות, סיור בתערוכות וקפה    10:15-9:30

10:30-10:15 ברכות

פרופ' תמר אריאב, נשיאת המכללה האקדמית בית ברל 

פרופ' אלון קדיש, ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה - יד יצחק בן-צבי  

מר פארוק עמרור, יו"ר המכון היהודי-ערבי של ההסתדרות

11:45-10:30 מושב ראשון: לנוכח המדינה החדשה

יו"ר: ד"ר אילנה פאול בנימין, המכללה האקדמית בית ברל.  

פרופ' גדי אלגזי, אוניברסיטת תל-אביב

בשוליים ועל הגבול: הבלחות של התנגדות, 1952-1951. 

פרופ' מוסטפא כבהא, האוניברסיטה הפתוחה

המיעוט הערבי בישראל: יחסים בין מגזריים בתקופת הממשל הצבאי

גב' תהילה דרמון מלכה, אוניברסיטת בן גוריון

נעדרים מפה ומשם - המדור לחיפוש קרובים כזירת התרחשות בשנים הראשונות במדינת ישראל

12:15-11:45 הפסקה, כיבוד קל

13:45-12:15 מושב שני: התמודדויות יומיומיות

יו"ר: ד"ר קוסאי חאג' יחיא, המכללה האקדמית בית ברל.  

ד"ר שרה אוסצקי לזר, מכון ון ליר

חיי היומיום של הפלסטינים שנותרו במדינת ישראל בעשור הראשון

ד"ר גלי דרוקר ברעם, האוניברסיטה הפתוחה

ההוויה הישראלית בסיפורת יידיש בישראל: אתגרי החיים בכפר הפלסטיני הריק ובמעברה

גב' הילה בהר"ד, האוניברסיטה העברית

"היתוך בחום נמוך": יחסים בין עדתיים במעברות העולים     

ד"ר בועז לב טוב, המכללה אקדמית בית ברל

 TARASA-זיכרונות ומגזרים נפגשים ב

14:15-13:45 הפסקה, כיבוד קל 

15:45-14:15 מושב שלישי:  מוסיקה בחיי היומיום

יו"ר: ד"ר אורית אבוהב, המכללה האקדמית בית ברל

ד"ר עמוס נוי, האוניברסיטה העברית - מכיסופים להתנגדות: בין שיר קודש בעיראק לשיר מחאה בישראל 

ד״ר וויסאם ג'ובראן, אקדמיית ג׳ובראן למוסיקה בנצרת - מוסיקה וזהות בחיי הפלסטינים בשנות ה-50 

גב' נועה בן סעדיה, האוניברסיטה העברית

שחורות מקומית - ספיריטואלס אפרו-אמריקאים בשנות החמישים בישראל  

 
במסגרת יום העיון תוצגנה תערוכות המתבססות על זיכרונות שנאספו במסגרות: 

פרויקט "למה לי היסטוריה ?" של קבוצת ההתנסות של החוג להיסטוריה.  
עבודתן של קבוצות התיעוד של תכנית מנהרת הזמן: מולו- עלם, שורשים נפגשים, נשים פלסטיניות, 

שורדי שואה - השנים הראשונות בארץ, פרויקט אתגרים והשתלמות המורים.  
אוצרת: איילה ונגרוביץ פלר, מעצבת: רויטל רוזנשטרום.

.TARASA כל הזיכרונות המוצגים בתערוכות ורבים נוספים נמצאים באתר 

החניונים בקמפוס בבעלות קרן ברל כצנלסון. 
עלות החניה 15 ש״ח

http://tarasa.org   http://www.beitberl.ac.il/centers/minheret_hazman


