
הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג

המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן

הכנס יתקיים ביום רביעי 

כ"ד אדר ב' תשע"ד

26 במארס 2014
באולם ע"ש דרכליס, 
חדר 496, בניין גילמן, 

אוניברסיטת תל-אביב

10:00 ברכות
אהרן שי, רקטור אוניברסיטת תל-אביב

יחיאל לקט, יושב ראש מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות

10:15 – 12:00 מושב ראשון � צרכנות, סגנון וטעם

יו"ר: בילי מלמן, אוניברסיטת תל-אביב

אליה אתקין, אוניברסיטת תל-אביב
"ָהבּו, ָהבּו ַּכְרִטיִסים! ּבֹואּו, ָאנּו ִנְכָנִסים!": גן החיות בתל-אביב כמרחב צרכני

אורית רוזין, אוניברסיטת תל-אביב
תאוות בשרים: על מקומו של הבשר בתפריט הצנע הישראלי

תמר אלאור, האוניברסיטה העברית בירושלים
1967-73: קפסולת זמן של חומר וסגנון מקומי

12:30 – 14:15 מושב שני � הכל נשאר במשפחה?

יו"ר:  סילביה פוגל-ביז'אווי, המסלול האקדמי המכללה למינהל

לילך רוזנברג-פרידמן, אוניברסיטת בר-אילן
היסטוריה מלמטה: הילודה ביישוב והניסיונות להסדרתה 

בת-ציון עראקי-קלורמן, האוניברסיטה הפתוחה
תמורות בדינמיקה המשפחתית: יוצאי תימן לאחר ההגירה לארץ-ישראל

חזקי שוהם, אוניברסיטת בר-אילן
משפחה לא בוחרים: ליל הסדר והפמיליזם הישראלי

15:15 – 17:00 מושב שלישי � בנייתן של תרבויות אתניות 

יו"ר: ירון צור, אוניברסיטת תל-אביב

עמוס נוי, האוניברסיטה העברית בירושלים
חלום טוב חלמנו? בנייתה של תת-פזורה יהודית-ספרדית מאברהם דאנון ועד אברהם 

אלמאליח

תמי רזי, המכללה האקדמית ספיר
מבט מלמטה על התזה הדואלית: יהודים-ערבים וערבים בתקופת המנדט

ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית בירושלים
בין ״לשונות גלות״ ל״תרבות עם״: על יידיש, ג'וזמו, ציונות ותרבות

17:15 – 18:45 מושב רביעי � שולחן עגול: התרבות במחקר הציונות וישראל —

     מגמות עכשוויות וכיוונים עתידיים

יו"ר: חזקי שוהם, אוניברסיטת בר-אילן

אריה ספוז'ניק, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
תיאורי גודש בארץ הקודש: מקומה של התרבות בעשייה הציונית ובראי המחקר

רקפת סלע-שפי, אוניברסיטת תל-אביב
ארכיאולוגיה תרבותית של מאה שנות פרויקט העבריות: מבט מלמעלה ומלמטה

דפנה הירש, האוניברסיטה הפתוחה 
למה לי פוליטיקה עכשיו? תביאו תרבות

מכון קרן קימת לישראל
לתולדות הציונות וההתיישבות

"המפנה התרבותי" 
בחקר הציונות 

וישראל

התצלומים באדיבות אוסף התצלומים הלאומי


