
 

 

  

 "גישורים" כניתתכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ בשיתוף עם הת
 :בנושא יום עיוןשמחים להזמינכם ל

 השנאה תעשיית על ביקורתי מבט

 בישראל
 

 11:30-20:00בין השעות   | 29/5/18יום ג', 

  301אולם פלדמן, בניין 
 

בו יחברו מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בישראל , ומפגש ייחודי מסוגול אנו שמחים להזמינכם

לניהול ויישוב  כניתתה –אילן -בהובלת אוניברסיטת בר -"גישורים", אל האקדמיה  כניתתבהובלת 

 ."מבט ביקורתי על תעשיית השנאה בישראל"סכסוכים ומו"מ, ליום עיון משותף בנושא: 

השיח הציבורי בחברה הישראלית הולך ומקצין, קולות מתלהמים ואלימים, יוצרים פילוג וזורעים 

משפיעים על המרקם החברתי ובולטים אף יותר ברשתות החברתיות, . אלו שנאה בתקשורת

 ל.ישראב

לצד שיח זה, החברה הישראלית עשירה ביוזמות ושיתופי פעולה רבים הפועלים ליצירת חברה 

סובלנית המקדמת דיאלוג ושיח בין אנשים, קהילות ומגזרים שונים. שותפויות אלה נרקמות לדוגמא, 

שייה או עולים וותיקים, ומובלים בחסות של אנשי חינוך וע וחרדיםבין מוסלמים ויהודים, חילוניים 

 במרחבים השונים: בבתי הספר, במרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, באוניברסיטאות, בחינוך 

 פורמלי, במיזמים חברתיים ואחרים ועוד.   -הא

 

אם כך, מהי המציאות החברתית האמיתית? לאן פנינו מועדות? מה קודם למה, האם ההוויה 

תת תעשיית השנאה וכיצד? מה החברתית מייצרת את הכותרות או שמא ההפך? את מי משר

 ביכולתנו לעשות כדי לשנות ולהשפיע? 

נדון בשאלות אלה, בפאנלים ובשולחנות יתקיים מושב כרזות )פוסטרים(, וכן  במסגרת יום עיון זה

 עגולים, שיאפשרו שיח ודיון מעמיק בין אנשי אקדמיה, לאנשי תקשורת ולאנשי השטח. 

 ישלחו בהמשך. םפרטים נוספי
 

                             



 

 

 

 Poster)קול קורא למושב כרזות )

 "מבט ביקורתי על תעשיית השנאה בישראל" יום עיון:ב

וחוקרות ואנשי פרקטיקה העוסקים בתחום יישוב הסכסוכים בישראל להגיש אנו מזמינים חוקרים 

הצעות להצגה במושב כרזות במסגרת הכנס "מבט ביקורתי על תעשיית השנאה בישראל". הכנס 

כנית לניהול ויישוב אילן. הכנס נערך ביוזמת הת-טת בר, באוניברסי2018למאי  29יתקיים בתאריך 

 תוף מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בהובלת תכנית "גישורים".אילן בשי-סכסוכים ומו"מ בבר

  :מושב כרזות בנושאים הקשוריםייערך במסגרת הכנס 

אמצעי היוצר פילוג וזורע שנאה ב בחברה הישראלית, שיח לך ומקציןההושיח הציבורי ל  .1

   על המרקם החברתי הישראלי.והמשפיע  המדיה השונים

ליצירת חברה סובלנית המקדמת הקיימים בישראל, עולה יוזמות ושיתופי פלנושאים של  .2

 דיאלוג ושיח בין אנשים, קהילות ומגזרים שונים.   

 ד או מחקר שיתופי של מספר מחברים או על הכרזות לכלול הצגה גרפית של מחקר מאת מחבר אח

את  בכרזה על המחבר להמחישיה בפרקטיקה בנושאים שצוינו לעיל. כרזות המתארות יוזמות ועש

ממצאיו על ידי הצגת טקסט מצומצם, הצגה גרפית באמצעות תמונות,  או דיאגרמות. במהלך 

 המושב המחברים יציגו את כרזותיהם ויקיימו דיונים עם הנוכחים שיעברו בין לוחות הכרזות. 

כנית , לת2018 לאפריל 15יהם עד לתאריך המעוניינים להציג עבודותיהם באופן זה ישלחו הצעות

   P.confl@biu.ac.il ל ויישוב סכסוכים ומו"מ באוניברסיטת בר אילן, דוא"ל:לניהו

 על ההצעה:

  להיות מנוסחת כתקציר של המחקר או של תיאור פרויקט העשייה בשטח שברצונכם

 להציג, באורך של כעמוד אחד לכל היותר. 

  ,כתובת דוא"ל וטלפון ליצירת קשר. יש לציין: שמות החוקר/ים או יוזמי הפרוייקט, ארגון

.  פרטים נוספים 2018 במאי 1-הודעה על קבלה להצגה במושב הכרזות תישלח עד ל

והנחיות מדויקות בנוגע למראה הכללי של הכרזות ישלחו לאלו שהצעותיהם יתקבלו 

 להצגה במושב. 
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