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רכזים אקדמיים:
ד”ר מיכאל פייגה
ד”ר אבי בראלי

לפרטים נוספים ולתיאום הסעה:
רכזת הכנס: רחל ברון

baronrac@bgu.ac.il | 08-6596936 :טל



יום שני, 12 בינואר  

11:00-10:30 - דברי פתיחה
פרופ’ רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  

פרופ’ אביגד וונשק, מנהל מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות  

13:00-11:00 - סוגיות חברתיות
יו”ר אבי בראלי  

אורית רוזין, בן-גוריון בפרשת החוקה - מבטם של החוקרים  
פולה קבלו, גיוס בהידברות - בן-גוריון והדור הצעיר בישראל  

גילי גופר, אמהות ונביאות: יחסו של בן-גוריון לשאלת  
האשה  הציונית  

טלי תדמור-שמעוני, בן-גוריון בטקסט החינוכי: בין מקור    
ראשוני לסמל מדיני  

 
14:30-13:00 - ארוחת צהריים קלה

16:00-14:30 - האינטליגנציה בישראל
יו”ר אביגד וונשק  

אורי כהן, בן-גוריון והאוניברסיטאות בשנות החמישים  
גדעון כ”ץ, בן-גוריון והסופרים: המקרים של ס’ יזהר ופנחס שדה  
אריה קרמפף, הכלכלנים ובן-גוריון: בין פיתוח כלכלי ועצמאות    

כלכלית, 1966-1948    
  

18:00-16:30 - סוגיות מדיניות
יו”ר אסתר מאיר-גליצנשטיין  

מאיר חזן, בן-גוריון מדהים את עמיתיו: מסכת הפניות ימינה של    
בן-גוריון בשנות השלושים  

נתן ארידן, בן-גוריון בראי הממשל הבריטי והאמריקאי  
זכי שלום, בן-גוריון והחולקים על מדיניות ההרתעה  

19:30-18:00 - ארוחת ערב חגיגית

19:30 - הרצאה מרכזית
יו”ר מיכאל פייגה  

שמואל נח אייזנשטדט, בן-גוריון ונפתולי הדמוקרטיה     
הישראלית  

יום שלישי 13 בינואר  

11:00-09:30 - מגזרים
יו”ר עופר שיף  

אסתר מאיר-גליצנשטיין, “שבות ישראל העשוקה  
והנידחת” - בן-גוריון והעלייה הגדולה מארצות  

האיסלאם  
אליעזר דון-יחיא, האומנם “נביא כור ההיתוך”?   

עמדת בן-גוריון כלפי המסורת הדתית בפולמוס   
על חינוך העולים בארצות המזרח  

שרה אוסצקי לזר, אזרחים או חשודים? בן-גוריון  
והערבים בישראל  

13:30-11:30 - יריבים ועמיתים
יו”ר גידי נבו  

יחיעם ויץ, יחסו המורכב של בן-גוריון לתנועה    
הרוויזיוניסטית  

גבי שפר, שרת ובן-גוריון: המתונים מול  
האקטיביסטים   

עופר שיף, “הפיגום עשה את שלו אבל אינו רוצה  
ללכת” - ראש הממשלה הישראלי הראשון  
בעיניה של המנהיגות הציונית האמריקנית  

ניר קידר, אשכול ובן-גוריון: שתי גרסאות של  
ממלכתיות   

15:00-13:30 - ארוחת צהרים

17:00-15:00 - תרבות
יו”ר מיכאל פייגה  

נחומי הרציון, “מגיע לו שיכתבו עליו שיר”  
בן-גוריון בזמר העברי  

אילנה שחף, “ואל מקומו שואף איש הופך מקום”  
- בן-גוריון בשירה העברית  

ענת שרגאי, “המצלמה הביטה בו, האם הוא     
השיב מבט?”  
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