
 עוזי ומיכל
 מכון קק”ל לתולדות הלוי    

הציונות וההתיישבות

 הכניסה חופשית ‹ בהרשמה מראש: 
act.ybz.org.il  02-5398855

בִלֵּבנּו תמיד? 
מעמדה הלאומי, הבין-לאומי והדתי של ירושלים מן 

המאה התשע-עשרה ועד ימינו בתודעה ובמעשה

 כנס 'ימי ירושלים' הבין-לאומי הרביעי
 ע"ש אשר ושושנה הלוי, 
בוני ירושלים בחומר וברוח

 ימים רביעי-שישי
4- 6. 7 . 18  | ז  כ"א-כ"ג בתמו

14:30 / מושב שלישי

ירושלים החצויה )1967-1948( 
יו"ר: פרופ' ארנון גולן, אוניברסיטת חיפה  

 הקונסוליות הזרות בירושלים ומעמד העיר 
 ד"ר אופירה גראוויס־קובלסקי, המכללה האקדמית צפת

ומוסד הרצל אוניברסיטת חיפה

 בונים בירה: בניית מוסדות השלטון בירושלים הישראלית 
ד"ר אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה

 להגדיל או להגביל? ִאכלוסה של ירושלים הישראלית, 1967-1948 
אלדד ברין, אוניברסיטת חיפה

 עיר מקדש או עיר בירה? פיתוח מקומות קדושים 
 לאומיים ועממיים בירושלים המחולקת 

פרופ' דורון בר, מכון שכטר למדעי היהדות

16:30 / הפסקת קפה 

17:00 / מושב רביעי

ירושלים מ-1967 ועד ימינו 
יו"ר: ד"ר קובי כהן־הטב, אוניברסיטת בר־אילן

 יוני 1967 – רגע מכונן ביחסי המדינה ובירתה? 
ד"ר אמנון רמון, יד יצחק בן־צבי ומכון ירושלים למחקרי מדיניות

 להיות ערבי פלסטיני בירושלים 
תאמר סעיד 

 נגד הזרם - על הניסיונות לפתח תעשיות 
 היי-טק וביוטק בירושלים 

ימית נפתלי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

 ירושלים – בירת ישראל:  
 איך בונים בירושלים 'אקו סיסטם' ממשלי מוצלח? 

ליאור שילת, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

 19:30 /  מושב ערב מיוחד 
ומופע 'ספוקן-וורד' 

 הענקת פרס ימי ירושלים ע"ש עוזי ומיכל הלוי 
לספר בנושא ירושלים לתקופותיה

 ברכות: עדה פרידמן, נציגת המשפחה
הענקת הפרס: פרופ' אלון קדיש, יו"ר ועדת השופטים

 שיטוט ספרותי 
בסמטאות ירושלים

 קריאה ביצירות זלדה, עמוס עוז, 
 חיים באר, ארז ביטון, סיון הר־שפי, 

אלחנן ניר ועוד 

 מרצה: בלהה בן־אליהו 
 מכון כרם-מכללת דוד ילין, 

מכללת אפרתה

* מספר המקומות מוגבל | בתשלום ובהרשמה מראש.
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ציון, ציונות ומדינת ישראל

  6.7.18  / , כ"ג בתמוז  ' ו יום 

 מחיר הסיור

₪50
 לפרטים ולהרשמה:

act.ybz.org.il | 02-5398855

בשיתוף 

19:00 / הפסקת קפה 

 '...ומרגיש שהוא עם ומתחיל ללכת' | מדריך: ניר אורטל  
התחלות ציוניות בירושלים: בעקבות מעשים וחזונות של 

מחדשי התרבות העברית הלאומית במרכז העיר

 סיפור ציוני – על ציונות ומנהיגות בשכונת רחביה  
 מדריכה: תרצה רבינוביץ

מנהיגים, חולמים ואנשי רוח שחיו ופעלו בשכונה שהייתה מן 
השכונות הבולטות של היישוב הציוני החדש

הילכו שלושה יחדיו? השכלה גבוהה, ציונות וירושלים - 
 סיור בהר הצופים | מדריך: ד"ר אסף זלצר  

על התמורות במרחב הר הצופים בתקופת המנדט הבריטי, 
מבית הקברות הצבאי-הבריטי אל אתרי האוניברסיטה העברית
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שירה ירושלמית בועטת: 
מופע 'ספוקן וורד' בליווי מוסיקלי

משתתפים: יונתן בלומנפלד ואמנים נוספים   

12.00-9.00 / סיורים לחוקרים ולקהל הרחב
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 4.7.18  / , כ"א בתמוז  יום רביעי 

9:30 / דברי ברכה 

10:00 / מושב פתיחה 
יו"ר: ד"ר ראובן גפני, מכללת כנרת

 למה ירושלים? מבט גאוגרפי-היסטורי על שאלת מיקומה 
 של ירושלים הקדומה 

פרופ' ריכב )בוני( רובין, האוניברסיטה העברית

לימודי ירושלים בעת החדשה: מצב המחקר וכיווני התפתחותו 
פרופ' מרים פנדיוס אלמן, אוניברסיטת סירקוז )באנגלית(

11:15 / מושב ראשון
 מבט היסטורי על שאלת 
מרכזיותה של ירושלים  

 יו"ר: ד"ר אמנון רמון, יד יצחק בן־צבי ומכון ירושלים 
למחקרי מדיניות 

מתי הפכה ירושלים לבירתה של יהודה? לשאלת מעמדה 
 ומרכזיותה של ירושלים במאה העשירית לפסה"נ 

ד"ר עומר סרגי, אוניברסיטת תל אביב

 ירושלים של ימי הבית השני: 
 עיר-מקדש יחידה במינה בין ערי העולם העתיק 

פרופ' רוני רייך, אוניברסיטת חיפה

 ירושלים משנת 70 לספירה ועד מפת מידבא – 
 מבט ארכאולוגי והיסטורי  

ד"ר שלומית וקסלר־בדולח, רשות העתיקות

 ירושלים במעבר מן האימפריה העות'מאנית לאימפריה הבריטית 
ד"ר אביגיל יעקבסון, האוניברסיטה העברית

13:30 / הפסקת צהריים  

14:30 / מושב שני 
מבט משווה לערי בירה אחרות  

יו"ר: ד"ר אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה 
ברלין איננה בון פרופ' משה צימרמן, האוניברסיטה העברית

 מאיסטנבול בירת העות'מאנים לאנקרה בירת התורכים: 
 יצירת הבירה החדשה בתורכיה המודרנית 

ד"ר צמרת לוי־דפני, מכון ון ליר
שתי בירות לסין: בייג'ינג ושנגחאי - בירה פוליטית ובירה כלכלית 

פרופ' אהרן שי, אוניברסיטת תל אביב

16:00 / הפסקת קפה 

16:30 /  מושב שלישי 
יחסם של מנהיגי התנועה הציונית לירושלים  

יו"ר: ד"ר מוטי פרידמן, מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות 
 הרצל בין ירושלים של מטה לירושלים של מעלה 

פרופ' שלמה אבינרי, האוניברסיטה העברית
 חיים וייצמן בין לונדון, ירושלים ורחובות 

פרופ' מוטי גולני, אוניברסיטת תל אביב  
 זאב ז'בוטינסקי וירושלים - הגות ומעש 

פרופ' אריה נאור, אוניברסיטת בן־גוריון
 עיר דוד: כיצד ומדוע השתנו מטרותיו של בן-גוריון ביחס לירושלים?

ד"ר  אבי שילון, אוניברסיטת בן־גוריון

18:30 / הפסקת קפה 

  5.7.18  / , כ"ב בתמוז  יום ה'

9:00 / מושב ראשון
ירושלים בין שלהי התקופה העות'מאנית 

לראשית תקופת המנדט הבריטי  
יו"ר: ד"ר אביגיל יעקבסון, האוניברסיטה העברית

פעילות הבישוף סמואל גובט בירושלים )1879-1846( 
 כמחוללת התחרות בין הכנסיות והמעצמות האירופיות 

ד"ר מישי הרמן

'פאתי מזרח' - מקומה של ירושלים בפעילות הפילנתרופים 
 היהודים במאה התשע-עשרה 

ד"ר יוחאי בן־גדליה, הספרייה הלאומית

יחסי ִקרבה, הגירה ורשתות חברתיות בירושלים בסוף התקופה 
העות'מאנית | פרופ' מישל קמפוס, אוניברסיטת פלורידה )באנגלית(
המאבק על הזכות להצביע: ירושלים - בירת הסופרג'יזם העברי, 

1926-1919 | פרופ' מרגלית שילה, אוניברסיטת בר־אילן

11:00 / הפסקת קפה

11:30 / מושב שני
ירושלים בתקופת המנדט 

יו"ר: פרופ' אלון קדיש, האוניברסיטה העברית ויד יצחק בן־צבי 

אל-קודס/ירושלים: מרכז  פעילותה של התנועה הלאומית 
 הפלסטינית בתקופת המנדט 
דני רובינשטיין, חוקר ועיתונאי

הדימוי החזותי של ירושלים ושל תל אביב בתקופת המנדט - 
 הפכים או דימויים משלימים?

ד"ר לביא שי, יד יצחק בן־צבי

'יותר מדי קדושה באוויר': החרדים וירושלים - דימוי ומציאות  
פרופ' קימי קפלן, אוניברסיטת בר־אילן

 הבינאום וִשברֹו: ירושלים בתוכניות האו"ם, 1949-1947 
ד"ר אלעד בן־דרור, אוניברסיטת בר־אילן

13:30 / הפסקת צהריים 

21:30-19:15 / מושב ערב מיוחד 
על הקמת מוזאון ישראל בירושלים 

 עתיקות, מגילות, אמנות ויודאיקה: 
 תהליך הקמת מוזאון ישראל כמוזאון לאומי בירושלים 

גילית איבגי, מרצה עצמאית לאמנות וחוקרת תולדות ההקמה של 
מוזאון ישראל

הקרנת סרטו של רן טל:
 'המוזיאון' ושיחה עם הבמאי

19:00 / הענקת פרס אריקה וד"ר נתנאל לורך
לספר בנושא ההיסטוריה של מדינת ישראל

 דברי פתיחה והסבר: עו"ד אמנון לורך, נציג המשפחה 
הענקת הפרס: פרופ' אלון קדיש, יו"ר ועדת השופטים

'המוזאון' - קולאז' תיעודי מרגש ומרהיב ביופיו, באמצעותו נצא 
לסיור מרתק ומשעשע מאחורי הקלעים של אחד ממוסדות 

התרבות החשובים בארץ – מוזאון ישראל.

על רקע יצירות המופת מעוררות ההשראה, הסרט חושף את הלב 
הפועם של המוזאון - הדמויות והפעילות הרוחשת מתחת לגלריות, 

במחסנים, במעבדות וסביב שולחן הדיונים.

'המוזאון' - סרטו של הבמאי המוערך רן טל הוא סרט חובה לכל חובב 
אמנות ותרבות בישראל. הסרט הוקרן לראשונה בפסטיבל הקולנוע 

ירושלים 2017 וזכה לשבחים ותגובות נפלאות מקהל הצופים.
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