
9:00-9:15      התכנסות וכיבוד קל (אולם הסנאט)
9:15-9:30      ברכות (אולם הסנאט)

9:30-11:00    מושב ראשון: פאנל
                       השתקה והיסטוריוגרפיה (אולם הסנאט)

        יו"ר- פרופ' אורי רם, סוציולוגיה אנתרופולוגיה
                       ד"ר איריס אגמון, לימודי המזרח התיכון

                       השכחה היסטוריוגרפית: קוד המשפחה העוסמאני, 1917
                       פרופ' איתן בר יוסף, ספרויות זרות ובלשנות

                       מנדט לשכוח: הסרט חרב במדבר (1949) וההתמודדות עם  
                       מורשת המנדט בתרבות הבריטית

                       ד"ר יפעת גוטמן, סוציולוגיה אנתרופולוגיה
                       חוקי זיכרון: צמצום גבולות השיח או סימן לגבולות הכוח של המדינה?

                       ד"ר גיא ביינר, הסטוריה כללית
                       השתקה ושכחה חברתית: היסטוריה עממית מול היסטוריה רשמית                    

                       בצפון אירלנד
11:00-11:30 הפסקה - פוסטרים  

11:30-13:00 מושב שני - מושבים מקבילים (דוקטורנטים):
                       פאנל קודש וחול: התייחסויות דתיות לטקסטים חילוניים

                       (אולם ברקן)
          יו"ר- ד"ר דן תמיר, פוליטיקה וממשל

                       קודש וחול: התייחסויות דתיות  לטקסטים חילוניים
                       גב' מעיין פדן, פוליטיקה וממשל

                       חמשת הדיברות: עיון ביצירות של להקת ה-Spice Girls ככתבי קודש  
                       (פוסט-)מודרניים

                       מר גיא פסלר, הסטוריה כללית
                       הסגידה לעולם העתיק: יחסם של ההומניסטים ברנסאנס המוקדם  

                       לכתבים הקלאסיים
                       גב' נגה ארז יודפת, הסטוריה כללית

                       מהו טקסט דתי ביוון העתיקה

                       דוקטורנטים מציגים א': (אולם רותם, קומה 2, בית הסטודנט)
                       יו"ר- ד"ר דני כהן-זדה, כלכלה

       גב' נרמינה עבדולאייב, ספרות עברית
                       אחים זרים: מהגרי עבודה מוסלמים מאסיה התיכונה ומקווקז ברוסיה   

                       הפרבוסלאבית של פוטין 
        מר אלעזר בן לולו, סוציולוגיה אנתרופולוגיה

                       קהילות רפורמיות ישראליות במבחן קבלה; פוליטיקה של הכרה או  
                       פוליטיקה של התנגדות 

                       מר ישראל אורי מייטליס, מחשבת ישראל
                       ממכתב אנטי ציוני למקור א-פוליטי תורני: גלגולה של תשובה של

                       ר' יוסף רוזין 
       מר נהוראי אליקים, חינוך

                       שיח מדיניות ההסללה בחינוך הדתי בישראל 
       גב' טפת הכהן ביק, ספרות עברית

                       "רק אלהים מקשיב לבכי התמורות"- תיאולוגיית הבכי בשירת זלדה

       דוקטורנטים מציגים ב': (אולם דקל, קומה 2, בית הסטודנט)
                        יו"ר- פרופ' יואלה ברבי מאיר, פסיכולוגיה

         גב' שרית אוקון, תקשורת
                       גולשים בשטריימל: משחקי זהות בקהילה החרדית המקוונות 

       גב' חגית סבטו, חינוך 
                       דתיות ואלטרואיזם בילדים 

                       גב' ענבל הראל, חינוך
                       תרומת איברים 

                       מר איתמר דובינסקי, לימודי אפריקה ופוליטיקה וממשל
                       פיתוח ומגבלותיו: אקדמיות לכדורגל בגאנה מנקודות מבט מקומיות                           

                       ד"ר אדיר זלצר, חינוך
                       תפיסות חינוכיות וחברתיות של הורים בבתי ספר דמוקרטיים 
13:00-14:30 ארוחת צהריים + פוסטרים (מבואה, אולם הסנאט)  

14:30-16:00 מושב שלישי: פאנלים מקבילים
                       השתקה ומדיניות

                        (אולם רותם, קומה 2, בית הסטודנט)
                       יו"ר- פרופ' פרן מרקוביץ, סוציולוגיה אנתרופולוגיה 

                       ד"ר אפרים דוידי, עבודה סוציאלית
                       על שתיקה והשתקה: ממשלות ישראל והממסדים היהודי והדתי         

                       בארגנטינה בעת הדיקטטורה הצבאית (1976-1983)

                       ד"ר גל אריאלי, פוליטיקה וממשל
                       גבולות ישראל במדדים בין לאומיים- הכחשה או השתקה

                       ד"ר אלון פרגמן, לימודי המזרח התיכון
                       אינטלקטואלים, שלטון וחופש ביטוי בסוריה במחצית השנייה של              

                       המאה העשרים
      הערבים הבדווים בנגב: חברה, זהות, מדינה (אולם ברקן)

                       יו"ר פרופ' אורן יפתחאל, גיאוגרפיה
                       המרחב הילידי בנגב: בין משפט שבטי-דתי למדינה אתנוקרטית

                       ד"ר מנצור נסאסרה, פוליטיקה וממשל
                      התגבשות הזהות הערבית בנגב בשנות המנדט: בין שבטיות בדווית ולאומיות פלסטינית

                       ד"ר סראב אבו רביעה, מכון בלאושטיין
                       מעמד הביניים של נשים בחברה הערבית בנגב

                       גב' נטע עמר שיף, גיאוגרפיה
                       משפט, מדינה ומרחב ערבי-בדווי בנגב ובגדה

                       ד"ר סלימאן אבו-בדר, כלכלה
                        מבט על המצב החברתי כלכלי של החברה הערבית-בדווית בנגב

                       בעקבות הקמת המדינה: בין עבר עברי/יהודי לעתיד.  
                       (חדר הדרכה, מאחורי אולם ברקן)

                       יו"ר- פרופ' אריה ספוז'ניק, מכון בן-גוריון
                       ד"ר אורי מור, לשון עברית

                       תקן לשונך, שפר סגנונך: שינויים בשיח התקן העברי בעקבות קום המדינה
                       ד"ר ערן ויזל, מקרא ארכאולוגיה והמזרח הקדום

                       כיוונים ומגמות במחקר פרשנות המקרא בימי הביניים בישראל במאה   
                       העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת

                       ד"ר חמוטל צמיר, ספרות עברית
                       איפה המדינה בדור המדינה? עיון מחודש על שירת שנות החמישים

16:00-16:30 הפסקה   
16:30-18:00 מושב רביעי: פאנלים מקבילים  

       כוחו המרפא של המשפט: נקודות מבט יהודיות בהקשר הישראלי
                       (אולם אורן)

                       יו"ר- ד"ר יאיר רונן, עבודה סוציאלית
                       היענות המשפט הישראלי לאחר והדרך שפרץ עמנואל לוינס

                       מר אמיר שמש, עבודה סוציאלית
                       סבלו של הילד בפסיקה הישראלית: ניתוח לוינסיאני אפשרי

                       מר אורי כרמל, עבודה סוציאלית
                       כוחו המרפא של זכויות חברתיות בישראל- ניתוח בהשראת לוינס

                       מר לוי וינשטיין, עבודה סוציאלית
                       פנימיות המשפט: חסיד ומטפל בשיחה על המשפט בישראל

                       מגיבים:
                       פרופ' נדב דוידוביץ, ניהול מערכות בריאות

                       ד"ר עודד ישראלי, מחשבת ישראל
      על יהודים ומלכים (חדר הדרכה, מאחורי אולם ברקן)

                       יו"ר-ד"ר שרה אופנברג, אמנויות
                       קשרים שונים בין יהודים וסמלים המייצגים שלטון ומלוכה במגוון זירות  

                       תרבותיות וגיאוגרפיות
                       ד"ר פיטר ש.לנרד, ספרות עברית

                       ספר זרובבל - דרמה בין אישית על עם ותקוותיו בין מלכויות
                       גב' חנה שחם רוזבי, הסטוריה של עם ישראל

                       אליהו הנביא בשירות המלך- עיון באיורי הגדות לפסח
                       ד"ר לוי קופר, מחשבת ישראל

                       נפוליאון וחופש הדת: החוק והאמנות

                       דת חברה וחקר סכסוכים (אולם רותם, קומה 2, בית הסטודנט)
                       יו"ר- ד"ר אילת הראל שלו, ניהול ויישוב סכסוכים

                       ד"ר תהילה קלעג'י, ניהול ויישוב סכסוכים
                         בין ה'חוץ' לבין ה'פנים': קונפליקטים בהשתלבותם של חרדים באקדמיה ובתעסוקה

                       ד"ר ירון סלמן, ניהול ויישוב סכסוכים
                       תפקידם של של אנשי דת בניסיון להסדיר סכסוכים פנים-מדינתיים

                       גב' שרון לשם זינגר, ניהול ויישוב סכסוכים
                       מה חבוי תחת התפקידים שננעלו בסכסוך המתמשך? על מפתחות דתיים ודינאמיים

18:00-20:00 ארוחת ערב  (אולם ברקן) 
                       הרצאת אורח - הרב יובל שרלו 

         

כנס פקולטי 

דת, חברה, מדינה
8.3.17  יום רביעי  י' באדר תשע"ז 


