
יום שני, 11.1.2010  

11:00-10:30 - דברי פתיחה
פרופ’ ג’ימי וינבלט, רקטור אוניברסיטת בן-גוריון  

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

12:00-11:00 - מנהיגות בשנות המדינה הראשונות:
היבטים כלליים   

יו”ר: מיכאל פייגה
יחיעם ויץ, מעבר למיתוס: בן-גוריון ובגין בשנות  

החמישים - דימיון והבדל  
אבי בראלי, דפוסי מנהיגות במעבר מיישוב למדינה  

13:15-12:15 - מנהיגות מדע ופיתוח
יו”ר: אביגד וונשק

ארי בראל, מנהיגות מדעית ומנהיגות פוליטית  
בשנות החמישים  

מיכאל פייגה, יגאל ידין: המנהיג שלא היה  

ארוחת צהרים קלה: 15:00-13:15
 

17:00-15:00 - מנהיגות דתית
יו”ר: גדעון כ”ץ

אליעזר דון-יחיא, מנהיגות ומדיניות בציונות הדתית:  
תפיסותיו המדיניות והביטחוניות של חיים משה שפירא  

קימי קפלן, שיקומה ובנייתה של החברה החרדית,  
1967-1945: האומנם בזכות מנהיגותה?  

אשר כהן, הרבנות הראשית בין הפטיש לסדן: פרדוקס  
המנהיגות הדתית בחברה לא-דתית בימי ראשית המדינה  

נסים ליאון, לשאלת תפקידה המנהיגותי של חברת  
הלומדים החרדית  

19:00-17:15 - דיון: מנהיגותו של בן-גוריון במבט מימינו
יו”ר: פולה קבלו

זאב צחור, יואב גלבר, טוביה פרילינג, דוד אוחנה  

ארוחת ערב חגיגית

יום שלישי, 12.1.2010  

12:00-10:00 - מנהיגות בימין
יחיעם ויץ יו”ר: 

אמיר פלג, הערעור הפנימי של מנהיגות בגין בשנות  
החמישים: התנגדות ליחסו לשואה  

אופירה גראוויס–קובלסקי, הערעור הפנימי על מנהיגות  
בגין בשנות החמישים כפי שהשתקף בביטאון סלם  

אורנה מילר, המגמות החברתיות-כלכליות של תנועת     
החרות בהנהגת מנחם בגין  

אמיר גולדשטיין, מנחם בגין והמזרחיים בשנות  
החמישים: מהמעברות ועד ואדי-סליב  

13:45-12:15 - אחרי בן-גוריון: מנהיגים יורשים
יו”ר: נתן ארידן

זכי שלום, משה שרת: תדמית מול מציאות  
מאיר חזן, גולדה: מנהיגה מכס המפלגה  

מוטי גולני, לעולם לא בראש: משה דיין במבחן  
המנהיגות, 1956, 1967, 1973  

15:30-13:45 - ארוחת צהריים 

16:30-15:30 - מנהיגות בחברת הגירה
יו”ר: טלי תדמור-שמעוני

אבי פיקאר בן גוריון והעלייה הגדולה:  
לא מה שחשבתם  

אסתר מאיר, תימני ומפא”יניק: הזהות המפוצלת  
של ישראל ישעיהו  

18:15-16:45 - שאלות של הכלה והדרה
יו”ר: אבי בראלי

עופר שיף, אבא הלל סילבר וגבולות המנהיגות  
התפוצתית בעקבות הקמת מדינת ישראל  

שרה אוסצקי-לזר, מסורת, קואופטציה ומיליטנטיות:   
צמיחת מנהיגות ערבית בישראל לאחר הנכבה  

צבי שילוני, ‘חזון הנגב’ של בן-גוריון: כמה תהיות  
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לפרטים: עדי מוסקוביץ
טלפון: 08-6596936

leviad@bgu.ac.il :דוא”ל

רכזים אקדמיים:
אבי בראלי, מיכאל פייגה
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בסיוע המועצה האזורית רמת נגב


