טרנספורמציות דתיות
בקרב הפלסטינים אזרחי ישראל
יום חמישי ,ב בחשון תשע”ג 18 ,באוקטובר 17:15—9:30 ,2012
במכון ון ליר בירושלים ,רח’ ז’בוטינסקי  ,43ירושלים טל’ www.vanleer.org.il 02-5605222
החברה הפלסטינית בישראל זוכה לעניין רב בקרב חוקרים מקומיים ובין־לאומיים .חוקרים
רבים דנים בשאלות הנוגעות ליחסים החברתיים ,הכלכליים והפוליטיים בין האזרחים
הפלסטינים לבין האזרחים היהודים .ברם ,מעטים המחקרים אשר עוסקים במקומה של הדת
ובפרקטיקות הדתיות בקרב הפלסטינים בישראל ,וביחסים המורכבים בין הקבוצות הדתיות
– נוצרים ,דרוזים ומוסלמים – לבין מדינת ישראל.

16:00–13:30
מושב שני :דת באומנות

10:00–09:30
12:30—10:00
מושב ראשון :דת ומדינה
התכנסות

במושב זה נדון בהתפתחות היחסים המורכבים בין הקבוצות
הדתיות השונות לבין מדינת ישראל .מהן ההשלכות החברתיות,
הפוליטיות והדתיות של יחסים אלה על הקבוצות הדתיות השונות?
יו"ר :ד"ר עאדל מנאע ,מכון ון ליר בירושלים
ד”ר אחמד סעדי ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
הבניה ומניפולציה ביחסה של המדינה כלפי
האוכלוסייה הפלסטינית
ד”ר עידו שחר ,אוניברסיטת חיפה
ישראליזציה ופלסטיניזציה בבתי הדין השרעיים בישראל:
מבט היסטורי ואתנוגראפי
ד”ר מוהנד מוסטפא ,המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה; מרכז
דיראסאת  -המרכז הערבי למשפט ומדיניות
תהליכי הדתה במזרח התיכון והתנועה האסלאמית בישראל:
מבט השוואתי

 13:30–12:30הפסקת צהריים

במושב זה נדון בהיבטים ובביטויים האמנותיים והחזותיים של
הזהויות הדתיות השונות בקרב הפלסטינים אזרחי ישראל
יו"ר :סעיד אבו־שקרא ,מנהל הגלריה לאמנות אום אל־פחם
ד”ר אסמאעיל נאשף ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
הנדסת זהות? על יחסי הגומלין בין ארכיטקטורה לזהות
דתית בקרב החברה הערבית בישראל
ד"ר טל בן צבי ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ,ירושלים
מסעות הצלב :איקונוגרפיה נוצרית באמנות הפלסטינית
בישראל
אלכס רוזנבלט ,תלמיד מחקר ,האוניברסיטה העברית בירושלים
על המוזיקה אצל הנוצרים האנגליקניים בישראל:
דינמיקה של זהות אתנו־דתית

 16:15-16:00הפסקת קפה

17:15–16:15
שולחן עגול:
אמונה ומדינה :מגמות לעתיד
יו"ר :ד"ר מנאר מח'ול ,אוניברסיטת קיימברידג'
סלוא עלינאת ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
ד"ר מרב מאק ,מכון ון ליר בירושלים
ד"ר עאדל מנאע ,מכון ון ליר בירושלים

הכניסה חופשית

לא תתאפשר חניה בשטח המכון (חניה מוסדרת ברחובות הסמוכים).
תמונות שיצולמו במהלך האירוע יפורסמו באתר המכון וברשתות החברתיות

