
בימת שדה בוקר תשע"ז 
סמינר חוקרים בנושא: חקר ישראל בידי חוקרים ישראליים

שאלות והתלבטויות מתודולוגיות
של  הליבה  בנושאי  המחקרי  לדיון  בנוסף  הבימה:  מתכונת  את  במעט  לשנות  הוחלט  השנה 
המאפיינות  בהתלבטויות,  דיון  שעיקרו  ומתודולוגי  רפלקטיבי  ממד  מתווסף  בישראל,  החברה 

חוקרים המתמקדים במחקריהם בחברה שבתוכה הם חיים ומעורבים.
כדי להתכונן לקראת דיון מסוג זה וכדי לייצר דיון פורה, יישלח שבוע קודם להרצאה מסמך עם 

שאלות מכוונות מטעם המרצה.
אנו מזמינים אתכם להצטרף לדיון מדי שבוע.

הסמינר יתקיים בימי שלישי בשעות 14:00-12:30
במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, קריית האוניברסיטה בשדה בוקר

1.11.16 – פרופ' עופר שיף
"המקום הישראלי" בעיני יהודי ארה"ב: מקור של סולידאריות או איום?

Dr. Ben Herzog - 8.11.16
The construction of Israeli citizenship law: historical accounts and contemporary debates

15.11.16 – ד"ר חבצלת יהל
שאלת הבעלות בקרקעות הנגב מהקמת המדינה ועד להכרעת בית המשפט העליון בפרשת אלעוקבי 

14 במאי 2015.

22.11.16 – פרופ' אבנר בן עמוס
בין הזמן הקולקטיבי והזמן האישי: ההיסטוריון כאוטוביוגרף

29.11.16 – ד"ר עמרי אשר
בין ישראל ואמריקה, בין החוקר ומּושא-מחקרו: הפוליטיקה של תרגום (ומחקר) בין יהודים

Prof. Menachem Hofnung – 6.12.16
Policy Making by No Decisions: Palestinian Informers at the High Court of Justice

13.12.16 – פרופ' מוטי גולני
מי "רצח" את ד"ר חיים וייצמן? שיחה על העבר מתוך מצוקות ההווה

20.12.16 – פרופ' יגיל לוי
צה״ל- בין הדתה לתאוקרטיזציה

27.12.16 – פרופ' יגאל שוורץ
1986: שנת מהפך בספרות ובתרבות הישראלית

3.1.17 – ד"ר דליה מנור
היסטוריה כביקורת או מה הסיפור של סיפורה של אומנות בישראל?

Prof. Eitan Bar-Yosef - 10.1.17
Bonding With the British: Nostalgic Return to the British Mandate in Israeli Culture 
After 1967

17.1.17 – פרופ' אסתר מאיר
מבט לעולמה החברתי והתרבותי של אליטה מזרחית צעירה בראשית שנות השישים

24.1.17 – פרופ' דני פילק
המעורבות הפוליטית של  האינטלקטואלים: ביקורת על גישת אמירת האמת אל מול הכוח

פרופ' משה צוקרמן
האינטלקטואל הציבורי: דיאלקטיקה של מעורבות וריחוק

להצטרפות לרשימת התפוצה ולקבלת חומרים מקדימים נא לפנות למזכירות המכון
bgi@bgu.ac.il :בטלפון: 08-6596936 או בדוא"ל

רכז אקדמי: פרופ' עופר שיף
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מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות


