תכנית יום העיון
יום שלישי 6 ,בנובמבר  ,2018אודיטוריום מוזיאון הכט
9:30 - 9:00
9:45 - 9:30

התכנסות
ברכות:
פרופ' גור אלרואי ,דיקן הפקולטה למדעי הרוח ,אוניברסיטת חיפה
נציג/ת הטמפלרים
גב' נעמי גרידינגר ,מנהלת ספריית יונס וסוראיה נזריאן ,אוניברסיטת חיפה

11:15 - 9:45

מושב ראשון :היסטוריוגרפיה ומחקר
יו"ר המושב ופותח  -פרופ' יוסי בן ארצי ,אוניברסיטת חיפה
תמורות בחקר הטמפלרים ומורשתם בא"י
Yossi Ben Artzi, Changes in Research of the Templers and their Heritage in Israel

פרופ' בנימין זאב קדר ,האוניברסיטה העברית
מושבות הטמפלרים בתצלומי אויר 1917 ,ואילך
B.Z. Kedar, Templer's Settlement in air-photographs, from 1917 on

פרופ' חיים גורן ,המכללה האקדמית תל חי
התיישבות חלוצי הטמפלרים בעמק יזרעאל  -מיתוס ומציאות
Hayyim Goren, Pioneer Templer Settlers in Jezrael Valley: Myth and Reality

ד"ר איל יעקב אייזלר ,אוניברסיטת לודוויגסבורג וארכיון הכנסיה שטוטגארט
מקורות לתיעוד הטמפלרים בארכיוני גרמניה
Eyal Jacob Eisler, Sources for the study of the Temple Society in German archives:
The case of the Wieland family factory in Jerusalem and Jaffa / Walhalla

11:30 - 11:15

הפסקה

13:00 - 11:30

מושב שני :שימור ותיעוד  -מושב לזכר חוקר הטמפלרים יואל אמיר ז''ל
יו"ר המושב :פרופ' חיים גורן ,המכללה האקדמית תל-חי
שי פרקש ,יו''ר ועדת ציורי קיר באיקומוס ישראל
כחול כביסה בחלב פרות – ציורי קיר במושבות הטמפלרים בא"י
Shay Farkash, Laundry blue in cow's milk – Wall painting in the Templer Colonies in Eretz-Israel

תמר טוכלר ,סמנכ"ל ,מנהלת מחוז תל אביב והמחלקה לייב"ל ,מועצה לשימור אתרי
מורשת בישראל
המאבק לשימור שרונה
Tamar Tuchler, The Struggle for Preserving Sarona

אמיר פרוינדליך,
תיעוד בית שומאכר בחיפה  -על אישים ,הנצחה ותפיסת הזמן
Amir Freundlich, Documentation of Schumacher's House in Haifa - Personage, Perpetuation and perception of time

עידו גרפינקל,
מושבה גרמנית בעיר ישראלית  -פיתוחן ושילובן של המושבות הטמפלריות
במרקם העירוני הישראלי המודרני בחיפה ,תל אביב וירושלים.
Ido Garfinkel, A German colony in an Israeli City

14:00 - 13:00

הפסקת צהרים

16:00 - 14:00

מושב שלישי :מורשת קונטרוורסאלית  -התרומה ההיסטורית והנוף היישובי
יו"ר המושב :פרופ' יוסי כץ אחריתם של הטמפלרים בארץ הקודש
Prof. Yossi Katz, The aftermath of the Templer's settlement in Israel

ד"ר גיל גורדון ,האוניברסיטה העברית ,החוג ללימודים אורבאניים
מפעל "האחים ואגנר" – עלייתו ונפילתו של חלוץ תעשייתי בארץ ישראל
Gil Gordon, The rise and fall of the "Wagner Bros." - an industrial pioneer in the holy land
Dr. Ralf Balke, Berlin, Tel-Aviv
The Self-Nazification of the the German Colonies in Palestine
Benedikt Vianden, University of Darmstadt, Germany
The Infrastructural Network of the Temple Society in Ottoman Palestine

16:15

פתיחת התערוכה בספרייה

