
המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין )זוס(, אוניברסיטת בר אילן
יום שני  י"ט באייר תשע"ז  15 במאי 17, באולם ננו-טכנולוגיה

כנס אקדמי לציון

50 שנה למלחמת ששת הימים

קבלת פנים    9:45 – 9:15
פתיחה וברכות  10:00 – 9:45

פרופ' אליהו עסיס, דיקן הפקולטה למדעי היהדות  
פרופ' בועז זיסו, ראש המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין )זוס(  

מושב ראשון – האישים שהשפיעו על פני המלחמה   11:30 –10:00

יו"ר:  ד"ר לילך רוזנברג-פרידמן, המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן  

פרופ' יחיעם ויץ, החוג ללימודי ארץ-ישראל, אוניברסיטת חיפה: "לא הססן" - לוי אשכול כמנהיג מדיני ופוליטי  
מר שלמה נקדימון, עיתונאי בכיר בידיעות אחרונות וחוקר המערכת הפוליטית: מנחם בגין- משותפות למהפך  

ד"ר איתן שמיר, המחלקה למדעי המדינה ומרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים אוניברסיטת בר-אילן: שר הביטחון משה דיין: אדריכל     
הניצחון או טרמפיסט?  

ד"ר טל טובי, המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בר-אילן: מבניין הכוח להפעלתו - יצחק רבין והמלחמה  

הפסקה וכיבוד  11:45 – 11:30
 

מושב שני - המערכה על ירושלים והתמורות שחלו בה בעקבות המלחמה  13:15– 11:45

יו"ר:  פרופ' עירית עמית-כהן, המחלקה לגאוגרפיה וסביבה, אוניברסיטת בר-אילן  

תא"ל )בדימוס( עוזי עילם, מפקד גדוד 71 של הצנחנים במלחמה על ירושלים. מנכ"ל הועדה לאנרגיה אטומית וראש מפא"ת לשעבר:      
היבטים צבאיים: חטיבת הצנחנים 55  במערכה על ירושלים  

ד"ר קובי כהן-הטב, המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן: היבטים אזרחיים: תמורות במוקדי המשיכה  והתיירות     
בירושלים בעקבות מלחמת ששת הימים  

ד"ר עו"ד שמואל  ברקוביץ', מומחה לענייני ירושלים והמקומות הקדושים: המאבק על איחוד ירושלים  
 

הפסקת צהריים  14:00 – 13:15

מושב שלישי – סוגיות במערכה  16:00 – 14:00

יו"ר:  ד"ר גד קרויזר, המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן  

ד"ר עמי גלוסקא,  האוניברסיטה העברית והמכללות הצבאיות: יחסי דרג צבאי ומדיני – לוי אשכול וממשלתו מול המטה הכללי ערב מלחמת     
ששת הימים    

אלוף )בדימוס( אורי אור, מפקד פלוגת הסיור של חטיבה 7 במלחמה, אלוף פיקוד הצפון ויו"ר ועדת חוץ וביטחון לשעבר: קרבות חטיבה 7     
באוגדת טל  ממבט של מ"פ סיור ובהשוואה למלחמת יוה"כ בעיני מח"ט 679  

ד"ר אורנה כץ-אתר, מפקחת מרכזית- היסטוריה, משרד החינוך: פרשת טיבוע האוניה ליברטי   
ד"ר מתתיהו מייזל, החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל אביב )בדימוס(: מלחמת ששת הימים: אפילוג- המערכה על הגולן  

הפסקה וכיבוד  16:15 – 16:00

מושב רביעי- החברה הישראלית שינתה את פניה  17:45 – 16:15

יו"ר:  ד"ר אבי פיקאר, המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן  

ד"ר אורי כהן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב: צמיחת מעמד הביניים המזרחי בעקבות המלחמה  
פרופ' אליעזר דון יחיא, המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן: מטמורפוזה? הציונות הדתית לאחר המלחמה  

פרופ' אריה נאור, ראש החוג לפוליטיקה ותקשורת, המכללה האקדמית הדסה: הניצחון בששת הימים והתיאולוגיה הפוליטית של ארץ-ישראל השלמה  
פרופ' אביבה חלמיש, המחלקה להיסטוריה פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה: הציונות הסוציאליסטית במבחן היום השביעי  

הפסקה וכיבוד  18:00 – 17:45

מושב חמישי - 'שיח לוחמים׳  19:30 – 18:00

יו"ר: ד"ר ניר מן , עורך כתב העת 'עלי זית וחרב'  

ד"ר אלון גן , סמינר הקיבוצים: כיצד נוצר הקובץ שיח לוחמים?  

שיח לוחמים   50 שנה אחרי  

מנחה: ד"ר אלון גן, סמינר הקיבוצים  

הרב ד"ר יואל בן נון, אלון שבות    
מר אבינועם ברוג,  יו"ר הדירקטוריון של חברת Ipsos ישראל      

אבישי גרוסמן, חבר קיבוץ עין שמר    


