
 

 

 

 

 

    

 

 העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל

 הכנס השנתי העשירי 

 מלחמת העולם הראשונה בירושלים

 קמפוס גבעת רם, האוניברסיטה העברית, אולם וייז
 בשותפות עם ארגון גמלאי האוניברסיטה העברית

 3122באוקטובר  32-32,  ב"ז תשרי תשע"כ-ו"כ, שלישי-ימים שני
 

 3122באוקטובר  35 , יום שני
 התכנסות והרשמה    0088 - 0088

 אבי נבון    -ר "יו  :   מושב פתיחה 00:8 - 0088

 שר החינוך לשעבר , חתן פרס ישראל, אהרון ידלין 0 ברכות    

 (לא אושר עדיין)  ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת     

 נציג האוניברסיטה המארחת     

 צבי -יד בןנציג       
 

  מדיני של כיבוש ירושלים-הרקע הצבאי  - מושב ראשון   00088 -  00:8
  ר אבי ששון"ד -ר "יו  
 כניעת העירשקדמו להמהלכים הצבאיים   :תירושערן  
  שתי המערכות על ירושלים -? השתלטותש או וביכ: ר יגאל שפי"ד 
 הראשונה  ע"חהמדיניות ממשלת בריטניה לגבי כיבוש ירושלים במל :רני'ר יוסי צ"ד 
 

  הפסקת קפה  000:8 - 00088
 

  טיפול הרפואי בנפגעים ובחוליםה: שבר ומזור  -  מושב שני  0:0:8 - 000:8

 ר יגאל שפי"ד -ר "יו  

 טיפול ופינוי הנפגעים בדרך לירושלים : ערן דולב' פרופ  

 החולים בירושלים-השירות הרפואי ובתי : ר צבי שילוני"ד 

 9191מגפת הכולרה בעיר בשנת : טרגדיה ירושלמית  :ר דן בראל"ד 
 . י"ה באפעילות המשטרה הצבאית במערכ -"אנשי הצללים: "הראל-ר ריקה יצחקי"ד 
 

 הפסקת צהריים  01001 - 0:0:8
 

   יד ושם  , סטף, קסטל, מבשרתתצפיות 0 באוטובוסים  .מערבמהמהלכים הצבאיים  -סיור    030:8 - 01001
 

  פרשים האוסטרליםהצדעה ל - מושב ערב חגיגי  08088 - 00088

 עזרא פימנטל -ר "יו  
 ( באנגלית)אנדריאה פאלקנר ' הגב, שגרירת אוסטרליה בישראל:  ברכה   
   ALHAהאוסטרליתעם אגודת הפרשים הקלים קס חתימת מסמך הבנות לשיתוף פעולה ט   

 Barry Rodgers: The Anzac legend and the shaping of the Australian culture. 
 .(מבוא והקרנת הסרט)י "באק "אנז - ראשונהקטעי סרטים גנוזים על מלחמת העולם ה  :יעקב גרוס  
  

 



 3122באוקטובר  36  ,יום שלישי
 

 התכנסות  0088 - 00:8

  לוחמים ומיתוסים -מושב שלישי   080:8 - 0088

 ר דב גביש"ד -ר "יו  

  איהדמות והמנהיג הצב -אדמונד אלנבי  פילדמרשל: ר רבקה ירמיאש"ד 
 , איון אידריס)חות ומסמכים "מספרי סיפורים מול דו: מהיסטוריה לפנטזיה  :גל שיין 

 .(ואחרים, לורנס , הגןמיינרצ, הנרי בוסטוק  
 ח וולך וטקס הכניעה עם אלנבי "ביה:  נפתלי רז 

 

 הפסקת קפה  00088 - 080:8
 

 ירושלים במלחמה -מושב רביעי  000:8 - 00088

  ר רבקה ירמיאש"ד -ר "יו  

 .במלחמת העולם הראשונה  "בצלאל"  :חלי רוגלר  
 הגדודים העבריים וירושלים -' מנורה'בסימן :  רחל סילקו 

 בין , רונלד סטורס מושל ירושלים, ירושלים בשלהי המלחמה :כליפא-שלור נירית "ד 
 . לחימה ובנייה 
 

 הרייםהפסקת צ  0:001 - 000:8
 

 אסיפת כללית שנתית של העמותה  01088 - 0:001

 . באוטובוסים .שער יפו, שערי צדק, רוממה -ירושלים  כניעתהסגה של   - סיור  00088 - 01088

  סיום בגבעת רם    00088
 

 , למברט' ורג'במהלך הכנס תוצג תערוכת ציורים של הצייר הצבאי האוסטרלי הרשמי ג* 

 . אביב-בתל מוזיאון הרצלילנבלום בנק לאומי ו, ל ביוזמת שי פרקשאשר הובאה לישרא   

 .מסעדה ובית קפה, במקום יש קפטריה* 

 (. גבעת רם)קווי אוטובוס מהתחנה המרכזית לאוניברסיטה מספר .  מספר המקומות מוגבל -חנייה * 

 .חניה חינם ברחבת מוזיאון ישראל הסמוך  

  -לתשומת לב 
 !לא לשלוח כסף.     אפשר גם בטלפון, ל"בדוארצוי , יש להרשם מראש

 

 : בכניסה לכנסדמי השתתפות ישולמו 

 .ואוגדן תדפיסים!( 'עמ 341)ספר הכנס הקודם , אוטובוס לסיורים, כולל יומיים הרצאות, ח"ש 281

  . אוגדןהספר וה, ההרצאות והסיורכולל , יום בודד - ח"ש 241

 .יםאחרו קודמיםספרי הכנסים הן יימכרו כ. במקום - 3123לשנת  ח"ש 261 -עמותה בחידוש חברות 

 (.  ליום אחד 281. )הספר והאוגדן, הסיורים, כולל ההרצאות, ח"ש 351 -דמי השתתפות לאורחים 

אצל אביזהר 0 ופרטים( חובה)הרשמה . חינם -השתתפות בהרצאות  0י ארגון גמלאי האוניברסיטהחברל

 . ורים מחייבת הרשמה מראש ותשלום נפרדהצטרפות לסי. במשרד הארגון, נחשון
 . פרטים בשולחן ההרשמה.  מסעדות האוניברסיטה הסמוכות לאולם מציעות לנו ארוחות מוזלות

   

      kenes.ww1@gmail.com  -ל "בדוא -הרשמה מראש 

   161-6575759  -אבי נבון  -ר העמותה "יו,  165-9524266 -עזרא פימנטל נייד  -מנהל הכנס 

 
    הפיצו את דבר הכנס בין חבריכם, אנא .לא תישלחנה הזמנות בדואר רגיל 


