
13:15-14:45 מושב שלישי:

ללמוד ארץ בעת החדשה

יו''ר: ד''ר קובי כהן-הטב, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' יובל דרור, אוניברסיטת תל-אביב, איך והאם ידיעת הארץ 
השתנתה בתולדות החינוך של מדינת ישראל?

ד"ר צבי צמרת, מכללת שערי מדע ומשפט, גלגולי מיתוס מצדה 
ומיתוס תל חי

ד"ר עליזה בלוך, מכללת לוינסקי, האם ניתן וצריך לחנך לאהבת 
הארץ?

ד''ר גיל גרטל, חוקר עצמאי, הזהות היא של המטיילים ולא של המקום

10:15-11:15 מושב ראשון:

זהות בקרב תושבי הארץ בתקופת המקרא

יו''ר: פרופ' זהר עמר, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אבי פאוסט, אוניברסיטת בר-אילן, ראשית ישראל: 
לשאלת היווצרות הזהות האתנית הישראלית בתקופת 

הברזל

פרופ' איילת גלבוע ומר גולן שלוי, אוניברסיטת חיפה, 
"ים-יבשה-ים": על זהות פניקית וישראלית בחוף הכרמל 

בתקופת הברזל

11:30-12:30 מושב שני:

הזיקה לארץ והזהות היהודית בתקופת בית שני ולאחריה

יו''ר: פרופ' דוד אדן-בייביץ, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' איל רגב, אוניברסיטת בר-אילן, הזהות היהודית במדינת 
החשמונאים 

פרופ' ישעיהו גפני, האוניברסיטה העברית (אמריטוס),       
"כי מציון יצאה תורה"? - העימות שבין "גיאוגרפיה" ל"רוח" 

על זהות יהודית החל מחורבן בית שני

12:30-13:15 הפסקת צהריים

15:00-17:00 מושב רביעי:

ללמוד ארץ בדור וירטואלי- הסרט והטיול

יו''ר: ד''ר אבי פיקאר, אוניברסיטת בר-אילן

הקרנה חגיגית של פרק מהסדרה "והארץ הייתה תוהו ובוהו"

שיחה: טובי ארבל, מיוצרי הסדרה "והארץ הייתה תוהו ובוהו": על 
דילמות שבין היסטוריה לתסריט 

אלי שיש, מנהל ראש אגף של"ח (שדה, לאום, חברה) וידיעת 
הארץ, משרד החינוך: מטיול שנתי למסע משמעותי – ממ"ש

המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה
ע”ש מרטין (זוס)

הפקולטה למדעי היהדות

יום חמישי, י''א באייר תשע''ח, 26 באפריל 2018
אולם ננוטכנולוגיה (בנין 206) אודיטוריום בקומת הכניסה, אוניברסיטת בר-אילן

מארגני הכנס: ד"ר קובי כהן-הטב, וד"ר שון זליג אסטר

ללמוד ארץ: מורשת, זהות, לאומיות
בסימן שנת השבעים למדינת ישראל

המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר-אילן,
המחלקה הראשונה בתחומה בארץ, תייחד השנה את הכנס השנתי שלה לבחינת תרומת 

ידיעת הארץ וחקירתה לעיצוב הזהות הלאומית, היהודית והישראלית בתקופות שונות.
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Iisa.biu.ac.ilאתר המחלקה:
Israel-Studies.Dept@biu.ac.ilאימייל: 03-5318350 טלפון:

14:45-15:00 הפסקת קפה11:15-11:30 הפסקת קפה

התכנסות 

ברכות ושיחת פתיחה:

09:00-09:30

פרופ' אמנון אלבק, סגן הרקטור, אוניברסיטת בר-אילן09:30-10:15 

פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן, ראש המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה

ח"כ אלוף (מיל') אלעזר שטרן, בוגר המחלקה


