St. Jean d’Acre with Haifa 1838, Engraving by Thomas Barber, after a painting by W.H. Bartlett

החוג ללימודי שימור והמרכז לחקר עכו והגליל
בתקופה העות׳מאנית
מתכבדים להזמינכם לכנס השנתי הרביעי

קהילות אתניות ודתיות בעכו
ובגליל בתקופה העות׳מאנית
הכנס יתקיים ביום שני ,כ״ט באדר תשע״ג 11 ,במרץ ,2013
אודיטוריום בניין לימודי הסביבה
9:45 - 9:15

התכנסות

10:00 - 9:45

ברכות

הבדווים בגליל בשלהי התקופה
העות׳מאנית
ד״ר מוחמד סואעד ,החוג למדעי המדינה
ותקשורת ,המכללה האקדמית גליל
מערבי
התורכמנים בארץ-ישראל
פרופ׳ דוד קושניר
השאד׳לים בעכו העות׳מאנית  -תמורות
וקשיים בצל התנט׳ימאת
פרופ׳ יצחק וייסמן ,החוג להיסטוריה של
המזרח התיכון ,אוניברסיטת חיפה

ד״ר נדב קשטן ,ראש החוג ללימודי שימור,
המכללה האקדמית גליל מערבי
מר שמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו
פרופ׳ גדעון פישמן ,נשיא המכללה
האקדמית גליל מערבי
פרופ׳ דוד קושניר ,ראש המרכז לחקר
עכו והגליל בתקופה העות׳מאנית ,המכללה
האקדמית גליל מערבי


 11:30 - 10:00קהילות דתיות ואתניות ותיקות

יו״ר :ד״ר יובל בן-בסט ,החוג להיסטוריה
של המזרח התיכון ,אוניברסיטת חיפה
מעוטים דתיים ואתניים באימפריה
העות׳מאנית במאה ה19-
פרופ׳ משה מעוז ,המכון ללימודי
אסיה ואפריקה ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
העדות הנוצריות בגליל במאה ה19-
ד״ר דפנה צמחוני ,המחלקה ללימודים
הומניסטיים ואומנויות ,הטכניון  -מכון
טכנולוגי לישראל
תמורות בדמות היישוב היהודי בשטחי
ארץ-ישראל מן המאה ה 16-ועד למאה
ה19-
פרופ׳ ירון בן-נאה ,החוג להיסטוריה של עם
ישראל ,האוניברסיטה העברית בירושלים

 11:45 - 11:30הפסקה
 13:15 - 11:45קהילות דתיות ואתניות ותיקות
(המשך)

יו״ר :ד״ר רונן יצחק ,ראש החטיבה ללימודי
המזרח התיכון ,המכללה האקדמית גליל
מערבי
חיי יום יום בירכא בשלהי התקופה
העות׳מאנית לאור מסמכים אותנטיים
ד״ר עלי זגייר ,המכללה האקדמית הערבית
לחינוך בחיפה

 14:15 - 13:15הפסקה


 15:45 - 14:15מתיישבים חדשים בצפון במאה
ה19-

יו״ר :אדריכל גיורא סולר ,החוג ללימודי
שימור ,המכללה האקדמית גליל מערבי
אלג׳יראים (ומתיישבים מוסלמים אחרים)
בגליל בשלהי התקופה העות׳מאנית
ד״ר מוסטפא עבאסי ,החוג ללימודים רב
תחומיים ,המכללה האקדמית תל חי
הגלייתו של בהא-אללה לעכו  -טעות
היסטורית?
מר ג׳לאל הטאמי ,סגן מזכיר כללי ,המרכז
העולמי של הבהאים ,חיפה
אירופה ואירופים בגליל במאה ה19-
פרופ׳ חיים גורן ,סגן נשיא ,המכללה
האקדמית תל חי

 18:00 - 15:45סיור באתרים מוסלמיים ,נוצריים
ויהודיים בעכו

מדריך :מר אליעזר שטרן ,ארכיאולוג מחוז
הגליל המערבי ,רשות העתיקות
(מספר המקומות מוגבל .ההשתתפות
בסיור מותנית בהרשמה מראש ביום הכנס
ובתשלום סמלי)

לפרטים נוספים ואישור הגעה לכנס נא לפנות לאדוה בטל' 04-9015211 :או במיילAdvaP@wgalil.ac.il :

