08:50

הסעה לשדה בוקר (מתחנת רכבת ב״ש צפון)*
הרצאה :חבצלת יהל ,קרקעות והתיישבות הבדווים בנגב

 10:15 - 09:45התכנסות וכיבוד
 10:30 - 10:15ברכות :פולה קבלו
מנהלת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

ישראל

 11:45 - 10:30מושב ראשון :סדר חברתי ופוליטי חדש?
יו״ר :עופר שיף
אמיר גולדשטיין ,הדרך לליכוד1973 ,
דורון נבות ,שחיתות ציבורית
רונן טראובה ,יגאל אלון והסוגיה הפלסטינית
גאולה פארן ,הרפואה השיקומית בישראל
 12:00 - 11:45הפסקת קפה

שכיות ומפנה
המ

ביבה חלמ י ש
ופ ר ש י ף ,א
ע ו רכ י ם ע

יום עיון לרגל צאתו לאור של כרך 11
בסדרת נושא של כתב העת

עיונים בתקומת ישראל
עורכים אבי בראלי ,עופר שיף

ישראל 1977-1967
המשכיות ומפנה
עורכים עופר שיף ,אביבה חלמיש
קמפוס שדה בוקר ,מדרשת בן־גוריון
ביום שלישי ,כ״ז בסיוון תשע״ז23.5.2017 ,
בשעות 16:30-09:45

אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות

 13:00 - 12:00מושב שני :תמורות בחברה ובתרבות הישראלית?
יו״ר :גדעון כ״ץ
איתן בר־יוסף ,מרחב ,חברה ותרבות בסדרת 			
הטלוויזיה ׳עברית בסימן טוב׳
תמר אלאור ,על כינונו של סגנון ישראלי1973-1967 ,
נעמה שפי ,ירושלים דרך שטרי הכסף
 13:45 - 13:00ארוחת צהרים
 15:00 - 13:45מושב שלישי :אופוריה ומחאה לאחר 1967
יו״ר :אסתר מאיר־גליצנשטיין
אבי שילון ,מלחמת ששת הימים
והתעוררות הרעיון הכנעני
יאיר הלוי ,הציבור החרדי בעקבות
מלחמת ששת הימים
אלון גן ,עמוס עוז וחנוך לוין כנביאי תוכחה
אנטי־אופוריים
ענת קדרון ,מחאת צעירים בישראל

			

 16:15 - 15:00דיון מסכם :בין המשכיות ומפנה
הדיון בהשתתפות כל באי הכנס
יו״ר :אביבה חלמיש
דוברים ראשיים :אבי בראלי
דני גוטוויין ,על המהפך הארוך1977-1973 ,
סרג׳ו דלה פרגולה ,על אוכלוסיית ישראל
בעשור השלישי
מיכל קורא ,על תור הזהב של מדינת הרווחה
16:30

הסעה לתחנת רכבת באר שבע

* ההרשמה היא לנוכחות בכנס .ההסעות מיועדות למוזמנים ולאנשי ותלמידי מכון בן-גוריון.
לציבור הרחב תהיה אפשרות להצטרף על בסיס מקום פנוי ללא הודעה מראש.

להרשמה ובירורים נא לפנות אל גב׳ אורנה מילר
omiller@bgu.ac.il | 054-7641550 | 08-6596940

