חוג עמיתי קק"ל

מרכז צ'ריק לחקר הציונות,
הישוב ומדינת ישראל

מיערות קק"ל להצהרת בלפור
ביכורי מחקרים

יום עיון לכבוד פרישת מר יחיאל לקט יו"ר מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתישבות

באייר תשע“ז ()15.5.17
יום שני ,י"ט
 | 16:30-09:30יד יצחק בן צבי ,רח' אבן גבירול  ,14ירושלים

 09:30ברכות
מר יעקב יניב | מנכ"ל יד יצחק בן-צבי
מר דני עטר | יו"ר קק"ל

 10:00מושב ראשון:
אדמה ואדם  -מחקרי מלגאי
אוניברסיטת חיפה
ד"ר אסף זלצר החוג ללימודי ארץ ישראל
אוניברסיטת חיפה | יו"ר
ד"ר נעמה טסלר השפעת שריפות יער
חוזרות על השתקמות קרקע וצומח
בכרמל
האני עמאשה צנירים יבשתיים בכרמל
תמר הולצמן מה לקק"ל ולמעברה?

 11:15מושב שני:
אתגרי שימור יערות במאה ה21-
פרופ' לילך לב ארי מכללת אורנים
ואוניברסיטת בר אילן | יו"ר
ד"ר דניאלה קופל שריפה ב'חגורת הספר
העירוני' – חיפה כמקרה בוחן

אלון אורנאי השפעת פעולות למניעת
שריפות על רשתות האבקה בחורש
הכרמל
ד"ר עומרי בונה איך להתמודד עם
שריפות ענק על רגל אחת?

 12:30הפסקה
 13:30מושב שלישי:
מחקרי  -עמיתי הרצל -
מרכז צ'ריק לחקר הציונות,
הישוב ומדינת ישראל
באוניברסיטה העברית
פרופ' הלל כהן מרכז צ'ריק ,
האוניברסיטה העברית | יו"ר
מירב ראובני עברית בברלין :ההסתדרות
לשפה ולתרבות העברית ערב מלחמת
העולם הראשונה
הילה בהר"ד היתוך בחום נמוך :יחסים בין
עדתיים בקרב עולים במחנות ומעברות
העולים
איתמר בן עמי ביקורת מושג הריבונות
במשנתו של יצחק ברויאר

ינון גוטל 'אבנים עם לב אדם' :סוגיות
של מדיום ומסר בהנצחה ישראלית  -הר
הזיכרון הלאומי כשדה מאבק נרטיבי
עמלי שחף 'היינו מטיילים' ,ילדי חברון
 .1968דור ,זהות ,מקום
גתית בועזסון המעבר מהטמעה
אשכנזית לישראלית בשירי המאה
העשרים

 15:00מושב סיכום:
מאה שנים להצהרת בלפור
פרופ' יוסי כץ הקתדרה ללימודי תולדות
קרן קיימת לישראל ומפעליה | יו"ר
פרופ' שלמה אבינרי הצהרת בלפור
והשלכותיה הבין-לאומיות
פרופ' גדעון שמעוני זכותנו על הארץ
באידיאולוגיה הציונית
פרופ' יהושע בן אריה הצהרת בלפור
נקודת האפס הארץ ישראלית

 16:00סיכום
סיכום היו"ר הפורש מר יחיאל לקט

הכניסה חופשית | לפרטים machonei@ybz.org.il | 02-5398822

