דילמות של הכרה בקונפליקטים א-סימטריים:
הקונפליקט הישראלי פלסטיני במבט השוואתי
כנס בינלאומי
המכון הישראלי ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית,
מכון וולטר ליבך באוניברסיטת תל אביב
ובית ספר לשלום בנווה שלום/ואחת אל-סלאם
 4-5במאי5105 ,
נא להירשם בקישור הבא:
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 יום שני ה 4-במאי ,5105 ,המכון ללימודים מתקדמים
קריית אדמונד ספרא ,בניין פלדמן ,חדר  ,031קמפוס גבעת רם ,הר הצופים,
האוניברסיטה העברית
 9:11-9:31התכנסות ורישום
 9:31-01:11דברי ברכה
 31811-33811מושב  :1ניהול הזיכרונות ההסטוריים הסותרים במציאות לא סימטרית
יו"ר פרופ' יחיאל קלר
דר' הלל כהן 8תפיסת העבר ההיסטורי והעתיד בקרב סטודנטים יהודים וערבים לחינוך בישראל
וברשות הפלסטינית 8זכרון אחד? זכרונות רבים?
דר' אימאן נחאס 8העברה רב-דורית של זכרון הנכבה בחברה הערבית בישראל

דר' עאדל מנאע 8הניסיונות להשכחה ולדיכוי הזיכרון ההיסטורי הפלסטיני
פרופ' יחיאל קלר והדס ברעם 8על היכולת והעדר היכולת להכיל את הנרטיב ההיסטורי של האחר8
זוית פסיכולוגית חברתית
 00:31-05:11הפסקה
 30811-31811מושב  :5הקולנוע הישראלי-פלסטיני במבחן הייצוג האתי
יו"ר 8פרופ' רעיה מורג
דר' סנדרה מאירי 8ללכת אחורה  -מיתוס ומשיחיות בקולנוע הדוקומנטרי הישראלי
פרופ' רעיה מורג 8הקולנוע הדוקומנטרי הישראלי והפלסטיני  -לקראת "קירבת דם
דר' רג'י בטחיש 8ייצוג הנכבה בקולנוע הפלסטיני
הבמאית ענת צוריה :קונפליקטים אתיים בייצוג האחר  -נקודת מבט של קולנוענית.
 03:31-04:31ארוחת צהריים
 32811-34811מושב  :3דילמות מקונפליקטים אחרים בעולם בהם שוררים יחסי רוב ומיעוט
יו"ר 8מר ווסים בירומי
פרופ' לסלי שוורץ ,דרום אפריקה 8מחוץ לתחום ,מעבר ל'פוסט'  8עבודה עם פערים בהשכלה
הגבוהה בדרום אפריקה
פרופ' אורלי פרידמן ,סרביה 8יחסי אלבנים-סרבים/קוסובו וסרביה 8אתגרים ומציאויות פוסט-
קונפליקט
קולין קרייג ,קורמילה ,צפון אירלנד 01 8שנה לאחר הפסקת האש -לחיות עם שלום חלול
פרופ' קמילה סולימאן 8זהויות היברידיות במציאות היהודית -ערבית וביטוין בספרות
 06:11-06:31הפסקה
 34811-36811מושב  :4בין דליגטימציה לדיאלוג בדעת קהל ,בחינוך ,בספרות ובפלטפורמות של
מדיה חברתית
יו"ר 8פרופ' יפעת מעוז
ד"ר יפתח רון 8הדיאלוג היהודי-פלסטיני בישראל והתמודדות עם דה לגיטימציה בעזרת מפגש
אסמהאן סמרי 8מדיה חברתית ,בניית סולידריות ומוביליזציה על מחאה בקרב פלסטינים במזרח
ירושלים
פרופ' יפעת מעוז ויוסי דוד 8דה הומניזציה ,איום וזכויות אדם  8נתונים מסקרי דעת קהל
ד"ר צבי בקרמן 8בתי ספר דו לשוניים כמטפורה למציאות אחרת -הצלחה או כשלון ?

 יום שלישי ,ה 5-במאי 5105, ,מכון וולטר ליבך לחינוך לדו קיום יהודי ערבי
אוניברסיטת תל אביב ,בניין נפתלי ,אולם אפטר (חדר )110
 7811-31811מושב  :5אתניזציה לאומית ואזרחות חלולה :קריאה בדפוסי החקיקה בישראל
בעשור האחרון
יו"ר 8פרופ' אמל ג'מאל
ד"ר האלה ח'ורי-בשאראת 8חוק הנכבה וצדק מעברי
ד"ר אילן סבן 8חקיקה ,הצעות-חוק והמיעוט הערבי-פלסטיני' 8תג המחיר' הנוסף של הכיבוש
פרופ' אמל ג'מאל 8אי-הכרה והפוליטיקה של האזרחות החלולה
 01:31-00:11הפסקה
 33811-30811מושב  :6פוליטיקת המרחב
יו"ר 8פרופ' אורן יפתחאל
פרופ' אורן יפתחאל' 8הפרמה' 8קרקעות ויחסים אתניים בישראל/פלסטין

פרופ' יוסף ג'ברין 8טריטוריאליות של השללה ויצירת המרחבים הדו לאומיים
דר' ספא אבו רביעה 8המאבק על האדמה ,הזהות וההיסטוריה 8נשים ערביות בדואיות מספרות על
השפעת הנכבה על חייהן
דר' חנא סוויד 8סימטריה וא-סימטריה במרחבי הדיור בישראל בין הרוב למיעוט
 05:31-03:31ארוחת צהריים
 31811-33811מושב  :7חברה אזרחית בפעולה למען שוויון ונגד הגזענות
יו"ר 8דר' נאוה זוננשיין
סאמר סוויד ,ועד היוזמה הערבי הדרוזי 8האם שוויון בחובות מבטיח שוויון זכויות
דר' נאוה זוננשיין ,ביה"ס לשלום ,וואחאת אל סלאם  /נוה שלום 8סיפורי חיים של בוגרי הקורסים של
ביה"ס לשלום 8מיצירת מודעות לעשייה למען שינוי חברתי פוליטי
חיה נוח ,פורום דו קיום בנגב 8דילמות לקחים ושאלות מפרויקט Human Rights Defenders
פרופ' אריאלה פרידמן" 8בלי לטשטש ובלי להתפוצץ"-ערבים ויהודים במכללה משותפת
 05:11-05:31הפסקה
 33811-35811מושב  :8הזוית המשפטית
יו"ר 8פרופ' יואב פלד
פרופ' יואב פלד 8חוק הלאום 8האם תיקון בלתי חוקתי לחוקה?
דר' יוסף ג'ברין :חוק הלאום כקלאסיפקציה חוקתית
עו"ד עביר בכר 8יחסי רוב-מיעוט בקרב שופטי בית המשפט העליון בסוגיות פלסטיניות

