הפקולטה למדעי הרוח
החוג להיסטוריה של המזרח התיכון
החוג ללימודי ארץ ישראל

סדנת חוקרים:

האוכלוסייה האזרחית של סוריה
הגדולה והממשל הצבאי העות'מאני
במלחמת העולם הראשונה
מארגנים :יובל בן-בסט ,גור אלרואי ודותן הלוי
9:30-9:00

התכנסות וקפה

10:00-9:30

ברכות

יגאל שפי ,מכללת תל-חי" :המלחמה על התודעה :תעמולה בריטית
ועות'מאנית/גרמנית אל מול האוכלוסייה האזרחית והגייסות הלוחמים
במזרח הים התיכון"

פרופ' גור אלרואי ,דיקן מדעי הרוח ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' פרומה זקס ,ראשת החוג להיסטוריה של המזרח התיכון,
אוניברסיטת חיפה
ד"ר יובל בן-בסט ,החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ,אוניברסיטת חיפה,
דברים בשם המארגנים

 10:00 - 11:00הרצאת פתיחה:

 15:30-16:00הפסקת קפה

 16:00–17:45מושב שלישי :הסיפור האישי ,אדם
ומערכת
מתדיינת :אביגיל יעקבסון ,מכון ון ליר
רות קרק ואייל ברלוביץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים" :מלחמת
העולם הראשונה בארץ ישראל :יומנים וביוגרפיות של נשים וגברים
מוסלמים ,יהודים ,ונוצרים"

דרור זאבי ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב" :אימפריה אוכלת יושביה:
האוכלוסייה האזרחית במדינה העות'מאנית ""1924-1894

אלה אילון ,אוניברסיטת תל-אביב" :יתמות בקהילה היהודית בירושלים"

 12:30-11:00מושב ראשון :יחסי הממשל
העות'מאני והיישוב

אבי-רם צורף ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב" :התיאולוגיה הפוליטית
של היהודי הנשי והביקורת האנטי-קולוניאלית—כתיבתו של ר' בנימין
בתקופת מלחמת העולם הראשונה"

מתדיין :יגאל שפי ,מכללת תל-חי

עמרי אילת ,אוניברסיטת תל-אביב :״אדם ,רכוש ,מדינה :מבט מערכתי על
העבודות הציבוריות של ג׳מאל פאשא״

גור אלרואי ,אוניברסיטת חיפה" :פינוי האוכלוסייה היהודית של יפו  -תל-
אביב :הזוית הציונית"
יובל בן-בסט ,אוניברסיטת חיפה ,דותן הלוי ,אוניברסיטת קולומביה:
"פינוי האוכלוסייה היהודית של יפו – תל-אביב באביב  :1917הזוית
העות'מאנית בראיה השואתית"

 17:45–18:00דברי סיכום
אביגיל יעקבסון ,מכון ון ליר

אלון תן-עמי ,אוניברסיטת תל-אביב" :השמירה בתל אביב בתקופת גירוש
תושביה במלחמת העולם הראשונה"
 13:30-12:30הפסקת צהריים

 15:30-13:30מושב שני :פוליטיקה של אוכלוסיות
בזמן המלחמה
מתדיין :דרור זאבי ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
יואב אלון ,אוניברסיטת תל-אביב" :הימור על הסוסים הנכונים? המרד
במדבר והשייח'ים של השבטים"
מורן לבנוני ,אוניברסיטת תל-אביב" :רובין-הוד ביערות נבטיה ,אגודות
צדקה ושודדי-דרכים בחברה השיעית של מלחמת העולם הראשונה"
איריס אגמון ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב" :קוד המשפחה העוסמאני
( )1917וכיבוש הפרובינציות הערביות בשלהי מלחמת העולם הראשונה"

יום שני  29,במאי2017 ,

אוניברסיטת חיפה ,מגדל אשכול ,מצפור אביבה וסמי עופר ,קומה 30
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