עקבות עות׳מאניים בארץ ישראל
יום רביעי 7 ,בספטמבר  ,2016בשעות  ,17:00-10:00במכון ון ליר בירושלים
 10:00ברכות ודברי פתיחה
ד״ר אביגיל יעקבסון ,מכון ון ליר בירושלים
ד”ר אמנון רמון ,סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל
ויישובה ,יד יצחק בן־צבי
 12:00-10:20״פה ושם בארץ ישראל״:
פניו השונות של הממשל העות׳מאני
יו״ר :פרופ׳ אייל ג׳יניאו ,האוניברסיטה העברית
בירושלים ומכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל
במזרח ,יד יצחק בן־צבי
פרופ׳ דוד קושניר ,אוניברסיטת חיפה
ייחודו של הממשל העות’מאני בצפון
ארץ־ישראל במאה התשע־עשרה
וראשית המאה העשרים והשלכותיו
בהווה
פרופ׳ מחמוד יזבק ,אוניברסיטת חיפה
מורשת הבנייה של דאהר אל־עומר בגליל:
סקירה כללית
מוטי פסל ,מדור ערכים ומורשת ,חיל החינוך
מצדיות השמירה העות׳מאניות על דרך
יפו–ירושלים

 14:45-13:00״נלבישך שלמת בטון
ומלט״ :פיתוח עות׳מאני של המרחב
הארץ־ישראלי

 17:00-15:00עבר עות׳מאני ,הווה ישראלי
ופרויקט המודרניזיציה העות׳מאני:
פרקטיקה וזיכרון בארץ ישראל

יו״ר :ד”ר צמרת לוי־דפני ,מכון ון ליר בירושלים

יו״ר :ד״ר עמרי פז ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

ד״ר תאופיק דעאדלה ,האוניברסיטה העברית
בירושלים

ד״ר יובל בן־בסט ,אוניברסיטת חיפה
דותן הלוי ,אוניברסיטת קולומביה

לוד :שחזור מרקם עירוני

ג’מאל פאשא ,מלחמת העולם הראשונה
והזיכרון הקולקטיבי הבעייתי של
ה”תורכים” בארץ

אדר׳ גיורא סולר ,משרד סולר אדריכלים
תכנון ערים עות׳מאני בארץ ישראל
אדר׳ אורלי כהן מואס ,אדריכלית העיר רמלה
אדר׳ רם שואף ,רשות העתיקות

אתרים עות׳מאניים ברמלה ,המצב
בהווה והפוטנציאל

עמרי אילת ,אוניברסיטת תל־אביב

מאוחדים (ומפולגים) בקידמתם :ג’מאל
פאשא ,האליטה הסורית־עוסמאנית
והמומחים היהודים
פרופ׳ אבינועם מאיר ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

פרופ׳ יוסי בן־ארצי ,אוניברסיטת חיפה
“קצרה ידו של התוגר” :דימוי ומציאות
בפעולות השלטון העות’מאני לפיתוח
א”י לאור מקורות כרטוגרפיים חדשים

בדווי הנגב ,מרחביּות וחוק הקרקעות
העות’מאני :כיצד חוק היסטורי מעצב
את פני החברה

 15:00-14:45הפסקת קפה

ד״ר לביא שי ,ארכיון התמונות ,יד יצחק בן־צבי

 13:00-12:00הפסקת צהריים

עקבות ומשארים וירטואליים
עות׳מאניים בארץ ישראל :תצלומים
כמקור למחקר היסטורי

הכניסה חופשית מכון ון ליר בירושלים ,רח’ ז’בוטינסקי  ,43ירושלים ,טל’ www.vanleer.org.il 02-5605222
לא תתאפשר חניה בשטח המכון (חניה מוסדרת ברחובות הסמוכים).תמונות שיצולמו במהלך האירוע יפורסמו באתר המכון וברשתות החברתיות
יום חמישי 8 ,בספטמבר  ,2016בשעות 16:00-7:30

סיור :עקבות עות׳מאניים בבאר שבע
(למוזמנים בלבד; היציאה מירושלים)

ד״ר עמרי פז ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
באר שבע העיר העות׳מאנית
ד״ר שרון לאור־סירק ,אוצרת ,מוזאון לתרבות האסלאם ועמי המזרח
ממסגד עות׳מאני למוזאון :המוזאון לתרבות האסלאם
ועמי המזרח בבאר שבע

