קולות שונים ,חזונות שונים:
מרחיבים את דמיון השלום
יום חמישי ,ז' באדר ב' התשע"ט 14 ,במרץ 2019
בשעות  17:15-9:00במכון ון ליר בירושלים
 9:00התכנסות
 9:30ברכות
פרופ' שי לביא ,ראש מכון ון ליר בירושלים; אוניברסיטת תל אביב
איברהים אבו שינדי ,מנכ"ל שותף ,הפורום להסכמה אזרחית
ד"ר אילון שוורץ ,ראש מכון שחרית; האוניברסיטה העברית בירושלים

 9:45מאפייני השלום הליברלי ומתווה לחלופות אפשריות
פרופ' ניסים מזרחי ,אוניברסיטת תל אביב; עמית בכיר במכון ון ליר בירושלים
ד"ר תרצה קלמן ,חוקרת הלכה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר מאיר בוזגלו ,יו"ר תנועת תיקון להתחדשות החברה והתרבות בישראל;
האוניברסיטה העברית בירושלים
מנחה :נטלי לוי ,מנהלת תכנית העמיתים ,מכון שחרית; דוקטורנטית,
אוניברסיטת תל אביב

" 11:15השלום בעיניים ציבוריות" (סרטון)
אלעד בן אלול ,יוסף בראומן ,במאים
ד"ר מירב אלוש לברון ,חוקרת תרבות ,אוניברסיטת תל אביב

 11:30על דתיות ושלום בישראל :תוצאות ראשונות
מתוך סקר של החברה בישראל
כנרת שדה ,דוקטורנטית ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
אוניברסיטת תל אביב

 11:45הפסקת קפה

 12:00קולות מהשטח  :1מושבים מקבילים
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יוזמות שלום שמחברות בין
תפיסות שלום

מי שמאמין לא מפחד (משלום):
על דו-שיח בין-דתי

גילי רעי ,פעילה וחברת מזכירות ארץ לכולם

הרב שלום פרץ ,יו"ר ועד האברכים

פרופ' סעיד זידאני ,אוניברסיטת ביר זית; ארץ לכולם

הרבנית שושנה מנחם ,רכזת תחום נשים חרדיות ,הפורום
להסכמה אזרחית

יסמין רובין-קופר ,יועצת ארגונית לשינוי חברתי;
נשים עושות שלום

האימאם ד"ר איאד עאמר ,מנהל ביה"ס המקיף כפר קאסם;
חוקר השפה והתרבות הערביות

וידאד זייד ,צוערת לשלטון המקומי; נשים עושות שלום

אחמד זועבי ,יועץ חינוכי ומורה להיסטוריה פוליטית של
האסלאם; בעל תואר שני בחינוך; חבר בקבוצת אנשי הדת
והמנהיגים הקהילתיים ,הפורום להסכמה אזרחית

מיכל פרומן ,שכנות טובה; ארץ לכולם

ליאורה הדר ,מטפלת רגשית בהבעה ויצירה;
נשים עושות שלום

מנחה :עו"ד שגית פרץ דרעי

מהא בדיר ,חברת המועצה כפר קאסם; דוקטורנטית לחינוך
הרב ד"ר דורון דנינו ,יועץ בכיר במכון הרברט ליישוב
סכסוכים בינלאומיים
מנחה :אודי כהן ,מנכ"ל שותף ,הפורום להסכמה אזרחית

 13:30הפסקת צהריים
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 14:30קולות מהשטח  :2מושבים מקבילים
היש למורשות היהודיות–ערביות תרומה
למאמצי השלום?
עו"ד רדא ג'אבר ,מנהל מרכז אמאן  -המרכז הערבי
לחברה בטוחה; עמית בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית
פרופ' חביבה פדיה ,ראש מרכז אלישר לחקר יהדות
ספרד והמזרח ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מלכה עראפת ,דוקטורנטית ,מסלול השלום,
אוניברסיטת קורדובה

מדוע המתפללים לשלום לא השתתפו עד כה
בשיחות השלום? הציונות הדתית לאומית
בשיח שלום
הרב קובי בורשטיין ,מנהל התוכן ,המרכז למורשת גוש קטיף
הרבנית ענבל מלמד ,הר ברכה
שרה אליאש ,אשת חינוך דתית לאומית
מנחה :שרון לשם זינגר ,שיח שלום

מנחה :ד"ר מאיר בוזגלו ,יו"ר תנועת תיקון להתחדשות
החברה והתרבות בישראל; האוניברסיטה העברית בירושלים

 16:00הפסקת קפה

 16:15קולות אחרים ,חזונות אחרים :תגובות על היום

רב שיח בהשתתפות:

הסופר פרופ' א"ב יהושע
הדסה פרומן ,שורשים
נזיר מג'לי ,עיתונאי; עמית בכיר ,מכון שחרית

ד"ר מירב נקר-סדי ,סופרת וסוציולוגית
מנחה :פרופ' שי לביא ,ראש מכון ון ליר בירושלים;
אוניברסיטת תל אביב

 17:15סיום
מכון ון ליר בירושלים ,רח' ז'בוטינסקי  ,43ירושלים ,טל' 02-5605222
לא תתאפשר חניה בשטח המכון (חניה מוסדרת ברחובות הסמוכים) .תמונות שיצולמו במהלך האירוע
יפורסמו באתר מכון ון ליר ,באתר שחרית ובאתר הפורום להסכמה אזרחית ,וברשתות החברתיות.

ההשתתפות בכנס
מותנית ברישום מוקדם
הכניסה חופשית | מספר המקומות מוגבל

