
בימת שדה בוקר תשע"ח
סמינר חוקרים שבועי

בימת שדה בוקר היא פורום מחקרי-אינטלקטואלי המחפש דרכים לחדור לעומק החוויה הישראלית 
ולהיפתח למה שמחוצה לה. הבימה תספק פלטפורמה בעבור חוקרים בכירים וצעירים להציג את 
מחקריהם בשלבים שונים של בשלות, וגם תארח חוקרים מארה''ב ומסין. בעוד שאין תמה מארגנת 
לבימה, מספר תת-תמות יידונו במשך השנה, כגון שאלת הילידיות וספרות יוצאי בבל. תקוותנו היא 

שחוויית הבימה תהיה עשירה, מאתגרת ומעמיקה, כיאה לוויטליות של החברה הישראלית עצמה.

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

6.3.18 – מר שי טגנר
ישראל ומשבר הפליטים העולמי

13.3.18 – ד"ר חבצלת יהל
העם היהודי ושיח העמים הילידים

20.3.18 – ד"ר דביר צור
של מי השואה הזאת? סופרים ישראליים כותבים על סופרים ניצולי שואה

27.3.18 – ד"ר משה הלינגר
מתווה להתמודדות עם האתגרים לזהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל

10.4.18 – ד"ר אריה טפר ופרופ' גדעון כ"ץ
מחשבות על הפיוט בישראל

17.4.18 – גב' ענת לב-אדלר
אל תקראו לי מזרחית, אני עיראקית גאה

גב' נועה שקרג'י 
רפרודוקציות של אבותינו: מקוריות ואי-מקוריות בזהותם של הדור השני והשלישי

גב' ציונית פתאל-קופרווסר
המסע שלי לבגדאד היהודית – בעקבות ספרי התמונות על הקיר

Prof. Daniel Asia – 24.4.18
Beauty as a Jewish Ideal

1.5.18 – פרופ' חביבה פדיה
היבטים במסע הבין-דורי של סופרים ומשוררים יוצאי עיראק

8.5.18 – פרופ' צבי שילוני
השייט הממוסד בים-המלח בשלהי התקופה העות'מאנית, 1917-1894

22.5.18 – מר ליאור לביד
לטרון – גנאולוגיה של מרחב דינמי

Dr. Sam Thomas – 5.6.18
 Performing The Homeland: Contesting the Boundaries

of Moroccan Jewish Identityin America

12.6.18 – פרופ' אלן ארקוש
יועצו היהודי של הנשיא אייזנהאואר והמדינה היהודית

Prof. Michael Kochin – 19.6.18
Freedom and Empire in Josephus

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

רכז אקדמי: ד“ר אריה טפר
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מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות


