
 

 

 
 מוסד הרצל                   וישראל המכון לחקר הציונות

  תלחקר ההיסטוריה והציונו       ע"ש חיים ויצמן    

 
 מהמקומי אל האימפריאלי -בריטניה בגליל העליון 

 2102ביוני  22-22של פורום חוקרי המנדט,  חי-תלמפגש 

 :2102ביוני  22יום שני, 

 .ראש פינהגלריית מר, אתר השחזור, התכנסות ב 00.11

, ציונים בריטים, צרפתים :)אוניברסיטת ת"א( גדעון ביגרפרופ'  :הרצאת פתיחה 00.02

  .וערבים משרטטים את גבול הצפון של ארץ ישראל בתקופת המנדט

 ארוחה קלה במקום

 עדנה גורניד"ר   - בעקבות זיכיון החולה וזיכרונות מאגם החולה וביצותיו  :סיור 12.20

 )אוניברסיטת חיפה( וד"ר מאיה דואני.

 (במלון )קפה ועוגה 06.02

ההתלבטות הבריטית סביב השימוש חי(: -)המכללה האקדמית תל יגאל שפיפרופ'  54.61

 בנשק כימי בארץ ישראל בתקופת המנדט

 ארוחת ערב במלון. 01.02  התארגנות במלון 51.51

 : בריטים בעמק החולה בתקופת המנדט-יהודים-ערבים פנל: 01.02

פרשת עליית ונפילתה של   -חי(: ח'אלסה -)המכללה האקדמית תל מוסטפה עבאסיד"ר 

 עיירה ערבית בעמק החולה.

 בעמק החולה בתקופת המנדט. יחסי יהודים ערביםמכללת אורנים(: נעה ציון )ד"ר 

אלות מול רובים, טרקטורים מול נגמ"שים: )המכללה האקדמית כנרת(:  גיורא גודמןד"ר 

, חי-תלר והחיפוש של הצבא הבריטי בכפר גלעדי ובהתנגדות אזרחית לפעולות הכת

 .5491ויוני  5491אוקטובר 

מר גיא מעיין )האוניברסיטה הפתוחה(: השיעים בגליל העליון בתקופת המנדט ובמלחמת 

5491. 

  : )מימון עצמי( בבית הקפה 'סטפני' בכפר גלעדי ערב חברתי 15.51



 

 

 
 מוסד הרצל                   וישראל המכון לחקר הציונות

  תלחקר ההיסטוריה והציונו       ע"ש חיים ויצמן    

 

 :2102ביוני  22  יום שלישי,

 במלוןארוחת בוקר 

 חי ובאנדרטת האריה השואג: -בחצר תל סיור ושיחה 1.02

 .של תנועת העבודה חי-תלאנשי העבודה והשלום": ד"ר מאיר חזן )אוניברסיטת תל אביב(: "

חי(: האמביוולנטיות של הימין הציוני ביחס -ד"ר אמיר גולדשטיין )המכללה האקדמית תל

 למיתוס ט/תרומפלדור.

 "הפסל, המיתוס והבריטי"אריה השואג: ה )אוניברסיטת ת"א(: ליבנההורביץ תמר גב'  

 הפסקת קפה. 55.51

 

המכללה וביקור באוסף המפות בספריית  פרופ' יונה חן ,ת נשיא המכללהברכ 00.21

 .בהדרכת פרופ' חיים גורן חי-תלהאקדמית 

  מפגש עם ותיקי הגליל זיכרונות מנדטוריים: 02.21

 חי-תלארוחת צהריים בקפיטריית  02.21

 

  .עוד, שיתוף במחקרים, שיחה ומפגש פורום 01.21

 הפסקת קפה. 02.21

 סליקים בכפר גלעדי, בהובלת  תורה שרייבר. :סיור 06.11

 ויציאה דרומה סיכום 01.21

 


