أﻛﺎدﯾﻣﯾﺎ ﺑﯾﺿﺎء:
واﻟﺗﻧوع واﻹﻗﺻﺎء
ﺻ َرة
إﺷﻛﺎﻻت اﻟﻌﻧ َ
ّ

ﯾوﻣﺎ أﻻﺣد واﻹﺛﻧ ْﯾن 21-22.3.2021

אקדמיה לבנה:
מנגנוני הגזעה תיוג והדרה
ימים ראשון ושני 21-22.3.2021
קישור להרשמה

יום ראשון 21.3.2021
 09:30פתיחה:
ד"ר סראב אבו רביעה-קוידר ומיכל ברק :מנגנוני הגזעה תיוג והדרה :מדוע חשוב לדבר עליהם בהקשר הישראלי?
ברכות:
פרופ' דוד וטשטיין ,דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' מונא כסאברי-חורי ,דיקנית הפקולטה לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ,האוניברסיטה העברית

 10:00-11:30אתגור מרחב השיח הציוני
יו"ר :אילה הנדין
יעל מעין :שני דגמים של מרחב אקדמי מוגזע
פרופ' תמר הגר וגב' תופאחה סאבא :כשהסדקים מצטמצמים :הדרה והשתקה באקדמיה הלבנה והנאוליברלית
ד"ר אביב כהן :התנגדות לרב תרבותיות מצד סטודנטים.יות לחינוך :בחינה חברתית-קוריקולרית
תמר שלם :מדברים עלי בלעדי :חווית הלימודים האקדמית של סטודנטים מזרחים
פרופ' אורן יפתחאל :מגיב

 11:30-11:45הפסקה
 11:45-13:00מנגנוני ניבוי ,קבלה והסללה בהיבט היסטורי ועכשווי
יו"ר :ד"ר סיגל נגר רון
ד"ר יריב פניגר ,ד"ר אייל בר חיים ,פרופ‘ אנסטסיה גורודזייסקי ופרופ' חנה איילון :יוצאי אתיופיה בהשכלה הגבוהה בישראל :מבט
אורך על השפעות הרקע הסוציואקונומי ,הלימודים בתיכון והמבחן הפסיכומטרי על נגישות לתארים אקדמיים
פרופ' ליאת קוזמא וד"ר בני נוריאלי :הצטלבויות של הדרה והכלה :בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית1949-1970 ,
ד"ר תמר קנת-כהן ,ד“ר מאיר ברנרון ,כרמל אורן )המרכז הארצי לבחינות ולהערכה( :הוגנות מערכת המיון לאוניברסיטאות
בישראל לפי מגזר )ערבים ויהודים( ומגדר
ד"ר תמי קריכלי כץ :מגיבה
 13:00-14:00הפסקה

 14:00-15:30דור ראשון :הון אקדמי כמנגנון הכלה והדרה
יו"ר :מיכל ברק
אפרת בן שושן גזית :דוקטורנטיות "דור ראשון להשכלה גבוהה"  -בהצטלבות של שייכות והדרה
ד"ר עדי בינס וד"ר חנה חימי :חסמים חיצוניים וכוחות פנימיים של נשים יוצאות אתיופיה בפיתוח הקריירה האקדמית.
פרויקט CHANGE
ד"ר רונית נדיב וד"ר שני קונה” :לא רואה את עצמי בתל אביב" :סטודנטים דור ראשון להשכלה גבוהה בפריפריה מתמודדים עם
קונפליקטים של זהות בתכנית חינוך ליזמות
ד"ר איימן אגבריה :מגיב

יום שני 22.3.2021
 09:00-10:15חילוניות כקטגוריה של לובן
יו"ר :ד“ר רג‘דה אלנבולסי
טלי פרקש" :זה קטסטרופה מה שקורה ל)גברים( חרדים באקדמיה" :חוויות של גברים צעירים חרדים באקדמיה הישראלית
נאהיד אשקר שרארי :מי השומר על שומרי האתיקה המחקרית? מקרה בוחן של חוקרת ילידית דתית מוסלמית באקדמיה הישראלית
ד"ר נוזהה אלאסד וד"ר רבקה רנץ :האקדמיה הישראלית ,מרחב ליברלי ,פלורליסטי ,האמנם?
פרופ' מיכל פרנקל :מגיבה
 10:15-10:30הפסקה

 10:30-11:45סגל אקדמי מגוון
יו"ר :ד"ר תמר הגר
לבנת קונופני דקלב :שילוב של מזרחיות ועמדות אנטי ציונית כאיום על הגמוניה אשכנזית באקדמיה
ד"ר מוטי גיגי ,ד"ר סיגל נגר רון וד"ר תמי רזי :הרחבת ההשכלה הגבוהה וגיוון בקרב הסגל והסטודנטים :מכללת ספיר כמקרה בוחן
ד"ר סראב אבורביעה-קווידר :משטור הידע בקרב חוקרים פלסטיניים
ד"ר רנא אסעיד :מגיבה
 11:45-12:00הפסקה

 12:00-13:15ניתוח מדיניות לקידום מגוון ולהנגשת השכלה גבוהה
יו"ר :אבנר רוגל
אילה הנדין :גיוון הרכב הלומדים :המפגש בין כלכלה וחברה לאזרחות ולאומיות
ד"ר סיגל נגר רון :בין מריטוקרטיה לאתנוקרטיה :גזענות מוסדית בשתי תוכניות מל"ג לקידום קבוצות מיעוט
נסרין אעלימי כבהאא ואלאא חאג' יחיא :תכנית הליווי לסטודנטים הפלסטיניים בפקולטה למשפטים :בין הצלחה אינדבידואלית
ליצירת קהילה לאומית
ד"ר עידית פאסט :מגיבה
הפסקה 13:15-14:00
Dr. Deborah Gabriel, Black British Academics:
14:00-15:00
)How do you ‘FEEL’?A model for equity and social justice: FEEL (Formulating Education for Empowerment and Leadership

 15:15-16:15סיכום :לאן מכאן? דיון על הצעות פרקטיות בעקבות הכנס
מנחות :פרופ' תמר הגר ומיכל ברק

הכנס יתקיים בעברית ובערבית

ﺳﯾﻌﻘد اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌﺑرﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ

המחלקה לחינוך
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑن ﻏورﯾون ﻓﻲ اﻟﻧﻘب

Department of Education
ﻗﺳم اﻟﺗرﺑﯾﺔ

أﻛﺎدﯾﻣﯾﺎ ﺑﯾﺿﺎء:
واﻟﺗﻧوع واﻹﻗﺻﺎء
ﺻ َرة
إﺷﻛﺎﻻت اﻟﻌﻧ َ
ّ

המחלקה לחינוך
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑن ﻏورﯾون ﻓﻲ اﻟﻧﻘب

ﯾوﻣﺎ أﻻﺣد واﻹﺛﻧ ْﯾن 21-22.3.2021
קישור להרשמה

ﯾوم اﻷﺣد 21.3.2021
 09:30اﻓﺗﺗﺎح:
واﻟﺗﻧوع واﻹﻗﺻﺎء :ﻟﻣﺎذا ﻣن اﻟﻣﮭم اﻟﺗﺣدث ﻋﻧﮭم ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ؟
ﺻ َرة
د .ﺳراب أﺑو رﺑﯾﻌﺔ-ﻗوﯾدر وﻣﯾﺧﺎل ﺑراك :إﺷﻛﺎﻻت اﻟﻌﻧ َ
ّ
ﺗﺣﯾﺎت:
ﺑروﻓﺳور داﻓﯾد ﻓﺗﺷﺗﯾن ،ﻋﻣﯾد ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑن ﺟورﯾون
ﺑروﻓﺳور ﻣﻧﻰ ﺧوري -ﻛﺳﺎﺑري ,ﻋﻣﯾدة ﻣدرﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟرﻓﺎه اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ,اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺑرﯾﺔ
 10:00-11:30ﺗﺣدّي ﺣﯾّز اﻟﺧطﺎب اﻟﺻﮭﯾوﻧﻲ
رﺋﯾﺳﺔ اﻟﺟﻠﺳﺔ :إﯾﻼة ھﻧدﯾن
ﺻر
ﯾﻌﯾل ﻣﻌﯾﺎن :ﻧﻣوذﺟﺎن ﻟﺣرم ﺟﺎﻣﻌ ّﻲ ُﻣﻌَ ْﻧ َ
ﺑروﻓﯾﺳور ﺗﻣﺎر َھﺟر واﻷﺳﺗﺎذة ﺗﻔﺎﺣﺔ ﺳﺎﺑﺎ :ﺣﯾن ﺗﺗﻘﻠّص اﻟﺻدوع :اﻹﻗﺻﺎء واﻹﺳﻛﺎت ﻓﻲ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺎ اﻟﺑﯾﺿﺎء واﻟﻧﯾوﻟﯾﺑراﻟﯾﺔ
د .أﻓﯾﯾف ﻛوھن " :ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺗﻌدّدﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ طﻠَﺑَﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗرﺑﯾﺔ :اﺧﺗﺑﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  -ﻣﻧﮭﺟ ّﻲ"
ﺗﻣﺎر ﺷﻠﯾم :ﯾﺗﺣدﺛون ﻋﻧّﻲ ﺑدوﻧﻲ :ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠّم اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟدى طﻠﺑﺔ ﺷرﻗﯾﯾن
ﺑروﻓﯾﺳور أورن ﯾﻔﺗﺣﺋﯾلُ :ﻣﻌﻘّب
 11:30-11:45اﺳﺗراﺣﺔ
 11:45-13:00آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺑﱡؤ ،اﻟﻘﺑول واﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺑُﻌد اﻟﺗﺎرﯾﺧ ّﻲ واﻟراھن
رﺋﯾﺳﺔ :د .ﺳﯾﺟﺎل ﻧﺟﺎر رون
د .ﯾرﯾب ﻓﻧﯾﺟر ،د .أﯾﺎل ﺑﺎر ـ ﺣﺎﯾﯾم ،ﺑروﻓﯾﺳور أﻧﺳﺗﺎﺳﯾﺎ ﺟورودزﯾﯾﺳﻛﻲ وﺑروﻓﯾﺳور ﺣﻧﺔ أﯾﺎﻟون :أﻧﺎس ﻣن أﺻول أﺛﯾوﺑﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ إﺳراﺋﯾل :ﻧظرة
اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﺑﺳﯾﺧوﻣﺗري وﻋن ﻣﻧﺎﻟﯾﺔ اﻷﻟﻘﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾّﺔ
ﻣطوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾرات اﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ
ّ
ّ
ﺑروﻓﯾﺳور ﻟﯾﺋﺎت ﻛوزﻣﺎ ود .ﺑﯾﻧﻲ ﻧورﺋﯾل :ﺗﻘﺎطﻌﺎت اﻹﻗﺻﺎء واﻻﺣﺗواء :ﻣدرﺳﺔ اﻟطب ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺑرﯾّﺔ ـ 1949-1970
د .ﺗﻣﺎر ﻛﻧت ـ ﻛوھن ،د .ﻣﺋﯾر ﺑرﻧرون ،ﻛرﻣل أورن )اﻟﻣرﻛز اﻟﻘُطري ﻟﻼﻣﺗﺣﺎﻧﺎت واﻟﺗﻘﯾﯾم( :اﻹﻧﺻﺎف ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
)اﻟﻌرب واﻟﯾﮭود( واﻟﺟﻧدر
ّ
د .ﺗﺎﻣﻲ ﻛرﯾﺧﻠﻲ ﻛﺎﺗسُ :ﻣﻌﻘﺑﺔ
 13:00-14:00اﺳﺗراﺣﺔ
اﻷول :اﻟرأﺳﻣﺎل اﻷﻛﺎدﯾﻣ ّﻲ ﻛﺂﻟﯾﺔ اﺣﺗواء وإﻗﺻﺎء
 14:00-15:30اﻟﺟﯾل ّ
رﺋﯾﺳﺔ :ﻣﯾﺧﺎل ﺑراك
أﻷول ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ" ـ ﻣﻊ اﻟﺗﻘﺎطﻊ ﺑﯾن اﻻﻧﺗﻣﺎء واﻹﻗﺻﺎء
إﻓرات ﺑن ﺳﺎﺳون ﻏزﯾت :طﺎﻟﺑﺎت دﻛﺗوراه "اﻟﺟﯾل ّ
د .ﻋﺎدي ﺑﯾﻧس ود .ﺣﻧﺔ ﺣﯾﻣﻲ :ﻣﻌوﻗﺎت وﻓُرص اﻟﮭوﯾّﺎت اﻟﺗﻘﺎطﻌﺔ ـ ﻧﺳﺎء ﻣن أﺻول أﺛﯾوﺑﯾّﺔ ﻓﻲ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺷروع change
د .روﻧﯾت ﻧدﯾب ود .ﺷﺎﻧﻲ ﻛوﻧﺔ" :اﻧﺎ ﻻ أرى ﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﺗل اﺑﯾب" :طﻼب ﺟﺎﻣﻌﯾون ﻣن اﻟﺟﯾل اﻷول ﻣن اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﮭ ّﻣﺷﺔ ﻓﻲ إﺳراﺋﯾل ﯾواﺟﮭون ﺻراع اﻟﮭوﯾﺔ
ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﯾم رﯾﺎدة اﻻﻋﻣﺎل
د .اﯾﻣن إﻏﺑﺎرﯾّﺔُ :ﻣﻌﻘّب

ﯾوم اﻹﺛﻧﯾن 22.3.2021
 09:00-10:15اﻟﻌًﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﻔﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﺑﯾﺎض
رﺋﯾﺳﺔ :د .رﻏده اﻟﻧﺑﻠﺳﻲ
طﺎﻟﻲ ﻓرﻛش" :ﻛﺎرﺛﺔ ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻟـ)اﻟرﺟﺎل( اﻟﺣرﯾدﯾم ﻓﻲ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺎ" :ﺗﺟرﺑﺔ ﺷﺑﺎن ﺣرﯾدﯾن ﻓﻲ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺎ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾّﺔ
ﻧﺎھد أﺷﻘر ﺷراريَ :ﻣن ﯾﺣرس ﺣ ّراس اﻹﺛﯾﻛﺎ اﻟﺑﺣﺛﯾّﺔ؟ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﺑﺎر ﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﺻﻼﻧﯾّﺔ ﻣﺗدﯾّﻧﺔ ُﻣﺳﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ
ّدي ،أﺣﻘ�ﺎ؟
د .ﻧزھﺔ اﻷﺳد ود .رﺑﻛﺎ راﻧﺗس :اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺎ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ،ﺣﯾّز ﻟﯾﺑراﻟﻲ ،ﺗﻌد ّ
ﺑروﻓﯾﺳور ﻣﯾﺧﺎل ﻓراﻧﻛلُ :ﻣﻌﻘّﺑﺔ
 10:15-10:30اﺳﺗراﺣﺔ
ﻣﺗﻧوع
 10:30-11:45ﺳﻠك أﻛﺎدﯾﻣﻲ ّ
رﺋﯾﺳﺔ :د .ﺗﻣﺎر ھﺎﺟر
ِﻟﺑﻧﺎت ﻛوﻧوﻓﺎﻧﻲ دي ـ ﻛﻠﯾب :دﻣﺞ اﻟﺷرﻗﯾﺎت وﻣواﻗف ﻣﻧﺎھﺿﺔ ﻟﻠﺻﮭﯾوﻧﯾﺔ ﻛﺗﮭدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯾﻣﻧﺔ اﻷﺷﻛﻧﺎزﯾّﺔ ﻓﻲ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺎ
واﻟﺗﻧوع ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺳﻠك اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ واﻟطﻠَﺑَﺔ :ﻛﻠّﯾﺔ ﺳﺑﯾر ﻛﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﺑﺎر
د .ﻣوطﻲ ﺟﯾﺟﻲ ،د .ﺳﯾﺟﺎل ﻧﺟﺎر رون ود .ﺗﺎﻣﻲ رازي :ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ
ّ
د .ﺳراب أﺑو رﺑﯾﻌﺔ ـ ﻗوﯾدر :ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺣت اﻟﻣراﻗﺑﺔ :ﺿﺑط اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط ﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن
د .رﻧﺎ اﺳﻌﯾدُ :ﻣﻌﻘّﺑﺔ
 11:45-12:00اﺳﺗراﺣﺔ
اﻟﺗﻧوع وﻣﻧﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
 12:00-13:15ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗّﺻﻠﺔ ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ ّ
رﺋﯾس :أﻓﻧﯾر روﺟل
ﺗﻧوع ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻣﯾن :اﻟﻠﻘﺎء ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ
إﯾﻼة ھﻧدﯾن :ﻗِﯾَم ّ
د .ﺳﯾﺟﺎل ﻧﺟﺎر رون :ﺑﯾن اﻟﻣﯾروطﻘراطﯾﺎ واﻹﺛﻧوﻗراطﯾﺎ :ﻋﻧﺻرﯾّﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾّﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾْن ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﻗﻠﯾّﺔ
اﻟﻔردي وإﻧﺗﺎج ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻗوﻣﯾّﺔ
ﻧﺳرﯾن اﻟﻌﻠﯾﻣﻲ ﻛﺑﮭﺎ واﻻء ﺣﺎج ﯾﺣﯾﻰ :ﻣﺷروع ﻣراﻓﻘﺔ اﻟطﻼب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﻛﻠّﯾﺔ اﻟﺣﻘوق :ﺑﯾن اﻟﻧﺟﺎح
ّ
د .ﻋﯾدﯾت ﻓﺎﺳطُ :ﻣﻌﻘّﺑﺔ
 13:15-14:00اﺳﺗراﺣﺔ
Dr. Deborah Gabriel, Black British Academics, UK
14:00-15:00
)How do you ‘FEEL’? A model for equity and social justice: FEEL (Formulating Education for Empowerment and Leadership
 15:15-16:15ﺗﻠﺧﯾص :اﻟﻰ اﯾن ﻣن ھﻧﺎ؟ ﻧﻘﺎش ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻋﻘﺎب اﻟﻣؤﺗﻣر
ﻣرﺷدات :ﺑروﻓﯾﺳور ﺗﻣﺎر ھﺎﺟر و ﻣﯾﺧﺎل ﺑراك
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