מכון קרן קימת לישראל
לתולדות הציונות
וההתיישבות

הכנס העשירי של הקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה
באוניברסיטת בר-אילן
ארץ ישראל וההתיישבות היהודית –
בין הצהרת בלפור  9191להחלטת עצרת האומות המאוחדות 9191
יום ראשון ,ו' בניסן תשע"ז ( – )..9..491אולם ב"ק באוניברסיטת בר-אילן
10:00

 15:30–14:00התיישבות

התכנסות

 10:30דברי פתיחה וברכות

יו"ר :ד"ר דותן גורן

פרופ' יוסי כץ ,חתן פרס ישראל לגיאוגרפיה ויו"ר הקתדרה
ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה ,אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' איתמר לנסקי ,ראש המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה,
אוניברסיטת בר-אילן
מר יחיאל לקט ,יו"ר מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות

ד"ר אסתי ינקלביץ ,אוניברסיטת חיפה
אחוזת בית – קרית שמואל היציאה מהחומות ובניית פרבר
גנים בטבריה
פרופ' יאיר זלטנרייך ,המכללה האקדמית תל-חי
ספרי זיכרון כמעצבי חשיבה מגויסת בתקופת מאורעות
תרצ"ו :ספר מאורעות תרצ"ו וקובץ השומר
ד"ר זאב זיוון ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
יישובי הנגב שהוקמו ערב מלחמת העצמאות
פרופ' יחיעם ויץ ,אוניברסיטת חיפה
קיבוץ יחיעם לנוכח החלטת האו"ם 7491

 13:00–11:00פוליטיקה בינלאומית
יו"ר :פרופ' יחיעם ויץ
ד"ר משה פוקס ,חוקר עצמאי
הלובי הציוני בין הצהרת בלפור ( )7471להחלטת האו"ם
()7491
ד"ר נתן ברון ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ואוניברסיטת בר-אילן
השר היהודי שנלחם נגד הצהרת בלפור :אדווין מונטגיו
ו"המשולש הרומנטי" בממשלת אנגליה
מר יאיר ברק ,אוניברסיטת תל-אביב
שנות ה :02-ועדת הסוכנות בארץ-ישראל מול אגרו-ג'וינט
בקרים

Prof. Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel,
Utrecht University
Business as usual? Dutch-Jewish responses to the
)Zionist project before the Shoah (1917-1939
מר אברהם בן מאיר ,אוניברסיטת חיפה
שלהי המנדט בעיניים בריטיות

 13:00הפסקת צהריים

 15:45–15:30כיבוד קל

 10:00–15:45ירושלים
יו"ר :פרופ' יוסי כץ
ד"ר דותן גורן ,אוניברסיטת בר-אילן והמכללה האקדמית
לחינוך הרצוג
המאבק על הכותל המערבי בתקופת המנדט
Mr. Carl-Leo von Hohenthal, Freiburg University
Retreat from Jerusalem: British strategies and politics
)at the end of the Mandate (1945-1948
ד"ר אופירה גראוויס קובלסקי ,המכללה האקדמית צפת
ירושלים בעקבות החלטת האו"ם והקמת מדינת ישראל

הכניסה חופשית

הוועדה האקדמית של הכנס:
פרופ' יוסי כץ ,פרופ' יחיעם ויץ ,ד"ר אופירה גראוויס קובלסקי ,ד"ר דותן גורן

