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אקדמיה לבנה:
מנגנוני הגזעה תיוג והדרה
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המחלקה לחינוך
Department of Education

قسم التربیةجامعة بن غوریون في النقب

הכנס יתקיים בעברית ובערבית

קישור להרשמה

أكادیمیا بیضاء:
إشكاالت العنَصَرة والتنّوع واإلقصاء
یوما أالحد واإلثنْین 21-22.3.2021

09:00-10:15   חילוניות 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

10:15-10:30 הפסקה

10:30-11:45   סגל 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

11:45-12:00 הפסקה

12:00-13:15   ניתוח 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)

15:15-16:15   סיכום: לאן מכאן? דיון על הצעות פרקטיות בעקבות הכנס

מנחות: פרופ' תמר הגר ומיכל ברק

09:30 פתיחה: 
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

10:00-11:30  אתגור 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

11:30-11:45 הפסקה

11:45-13:00  מנגנוני 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 העברית, 1949-1970
לאוניברסיטאות  המיון  מערכת  הוגנות  ולהערכה):  לבחינות  הארצי  (המרכז  אורן  כרמל  ברנרון,  מאיר  ד“ר  קנת-כהן,  תמר  ד"ר 

בישראל לפי מגזר (ערבים ויהודים) ומגדר
ד"ר תמי קריכלי כץ: מגיבה

13:00-14:00 הפסקה

 14:00-15:30  דור 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.

CHANGE פרויקט
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

سیعقد المؤتمر باللغتین العبریة والعربیة

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScATdMVDsTFl6fbnkKSb2iYNYbyIy0BRVPg0MPgeb__dysHDw/viewform


یوم األحد 21.3.2021

یوم اإلثنین 22.3.2021

أكادیمیا بیضاء:
إشكاالت العنَصَرة والتنّوع واإلقصاء
یوما أالحد واإلثنْین 21-22.3.2021

 

מיכל ברק
میخال باراك

ד"ר סראב אבורביעה-קווידר
د. سراب أبوربیعة قویدر

פרופ' מיכל פרנקל
البروفیسور میخال فرنكل

פרופ‘ תמר הגר
البروفیسور تمار ھجر

ד"ר סיגל נגר רון 
د. سیجل نجر-رون

יעל מעיין
 د. یاعیل معیان

איילה הנדין
ایالة ھاندین

הוועדה המדעית:

המחלקה לחינוך
Department of Education

قسم التربیةجامعة بن غوریون في النقب

10:15-09:00   العًلمانیة كفئة من فئات البیاض
رئیسة: د. رغده النبلسي

طالي فركش: "كارثة ما یحصل لـ(الرجال) الحریدیم في األكادیمیا": تجربة شبان حریدین في األكادیمیا اإلسرائیلیّة
ناھد أشقر شراري: َمن یحرس حّراس اإلثیكا البحثیّة؟ حالة اختبار لباحثة أصالنیّة متدیّنة ُمسلمة في األكادیمیة اإلسرائیلیة

د. نزھة األسد ود. ربكا رانتس: األكادیمیا اإلسرائیلیة، حیّز لیبرالي، تعّددّي، أحق�ا؟
بروفیسور میخال فرانكل: ُمعقّبة

10:30-10:15 استراحة
11:45-10:30    سلك أكادیمي متنّوع

رئیسة: د. تمار ھاجر
ِلبنات كونوفاني دي ـ كلیب: دمج الشرقیات ومواقف مناھضة للصھیونیة كتھدید على الھیمنة األشكنازیّة في األكادیمیا

د. موطي جیجي، د. سیجال نجار رون ود. تامي رازي: توسیع الثقافة األكادیمیة والتنّوع في أوساط السلك األكادیمي والطلَبَة: كلّیة سبیر كحالة اختبار
د. سراب أبو ربیعة ـ قویدر: معرفة تحت المراقبة: ضبط المعرفة في أوساط باحثین فلسطینیین

د. رنا اسعید: ُمعقّبة
استراحة  11:45-12:00

13:15-12:00   تحلیل السیاسات المتّصلة بتشجیع التنّوع ومنالیة التعلیم العالي  
رئیس: أفنیر روجل

إیالة ھندین: قِیَم تنّوع مجتمع المتعلّمین: اللقاء بین االقتصاد والمجتمع وبین المواطنة والقومیة
د. سیجال نجار رون: بین المیروطقراطیا واإلثنوقراطیا: عنصریّة مؤسساتیّة في مشروعْین لمجلس التعلیم العالي لتشجیع مجموعات أقلیّة

نسرین العلیمي كبھا واالء حاج یحیى: مشروع مرافقة الطالب الفلسطینیین في كلّیة الحقوق: بین النجاح الفردّي وإنتاج جماعة قومیّة
د. عیدیت فاسط: ُمعقّبة

14:00-13:15 استراحة
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)

  
16:15-15:15   تلخیص: الى این من ھنا؟ نقاش مقترحات عملیة في اعقاب المؤتمر

 
مرشدات: بروفیسور تمار ھاجر و میخال براك

09:30 افتتاح:
د. سراب أبو ربیعة-قویدر ومیخال براك: إشكاالت العنَصَرة والتنّوع واإلقصاء: لماذا من المھم التحدث عنھم في السیاق اإلسرائیلي؟

تحیات: 
بروفسور دافید فتشتین، عمید كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، جامعة بن جوریون

بروفسور منى خوري- كسابري, عمیدة مدرسة الخدمة االجتماعیة والرفاه االجتماعي, الجامعة العبریة
11:30-10:00    تحّدي حیّز الخطاب الصھیوني

رئیسة الجلسة: إیالة ھندین
یعیل معیان: نموذجان لحرم جامعّي ُمعَْنَصر

بروفیسور تمار َھجر واألستاذة تفاحة سابا: حین تتقلّص الصدوع: اإلقصاء واإلسكات في األكادیمیا البیضاء والنیولیبرالیة
د. أفییف كوھن: " معارضة التعّددیة الثقافیة من ناحیة طلَبَة موضوع التربیة: اختبار اجتماعي - منھجّي"

تمار شلیم: یتحدثون عنّي بدوني: تجربة التعلّم األكادیمي لدى طلبة شرقیین
بروفیسور أورن یفتحئیل: ُمعقّب

11:45-11:30 استراحة
13:00-11:45    آلیات التنبُّؤ، القبول والتسییر في البُعد التاریخّي 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 

مطّولة على تأثیرات الوضع االجتماعیـ االقتصادّي التعلیم في الثانویة واالمتحان البسیخومتري وعن منالیة األلقاب الجامعیّة
بروفیسور لیئات كوزما ود. بیني نورئیل: تقاطعات اإلقصاء واالحتواء: مدرسة الطب في الجامعة العبریّة ـ 1949-1970

د. تمار كنت ـ كوھن، د. مئیر برنرون، كرمل أورن (المركز القُطري لالمتحانات والتقییم): اإلنصاف في نظام التصنیف للجامعات اإلسرائیلیة حسب المجتمع 
(العرب والیھود) والجندر 

د. تامي كریخلي كاتس: ُمعقّبة
14:00-13:00 استراحة  

15:30-14:00   الجیل األّول: الرأسمال األكادیمّي كآلیة احتواء وإقصاء
رئیسة: میخال براك

إفرات بن ساسون غزیت: طالبات دكتوراه "الجیل أألّول للتعلیم العالي" ـ مع التقاطع بین االنتماء واإلقصاء
change د. عادي بینس ود. حنة حیمي: معوقات وفُرص الھویّات التقاطعة ـ نساء من أصول أثیوبیّة في األكادیمیا في إطار مشروع

د. رونیت ندیب ود. شاني كونة: "انا ال أرى نفسي في تل ابیب": طالب جامعیون من الجیل األول من المناطق المھّمشة في إسرائیل یواجھون صراع الھویة 
في برنامج تعلیم ریادة االعمال

د. ایمن إغباریّة: ُمعقّب

קישור להרשמה

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScATdMVDsTFl6fbnkKSb2iYNYbyIy0BRVPg0MPgeb__dysHDw/viewform

