
08:30-09:00    התכנסות

9:00-10:30    מושב שישי: מחקרי חוקרים צעירים

יו"ר: ד"ר מרים מרקוביץ-ביטון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

 ד"ר עינבל מימון בלאו, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

"בין משפט לזהות מזרחית בעוולה ההמונית הראשונה בישראל"

 גב' יפעת מואס, דוקטורנטית בבית הספר למדעי התרבות וחברה במעבדה לזהות ופעילות חברתית סביבתית, אוניברסיטת תל-אביב, 

"כיצד מייצרים אקטיביזם אפקטיבי? מקרה המבחן של גל המחאה המזרחי החדש 2008-2011"

 ד"ר סמיר קעדאן, ראש מסלול הגיל הרך במכללה האקדמית בית ברל וגב' פנינה גל-יעקב, מנהלת תחום הצרכים המיוחדים בתנועת "הצופים העבריים", 

"'נוער בסיכון' – בין מיתוס לאמת סוציולוגית"

גב' טליה בן-צור, סטודנטית לתואר שני, המחלקה למורשת ישראל, אוניברסיטת אריאל בשומרון, "מזרחים חסרי בושה – מודל חדש"

10:30-10:45   הפסקה

10:45-12:30   מושב שביעי: מזרחים, פמיניזם ומגדר 
יו"ר: פרופ' רות הלפרין-קדרי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן; ראשת מרכז רקמן לקידום מעמד האישה, אוניברסיטת בר-אילן 

 פרופ' הנרייט דהאן-כלב, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, "האם יש ממש בזהותן של נשים שמוצאן מארצות ערב 

והאיסלם, ומה טיבו של סדר יום פמיניסטי מזרחי: פרובלמטיזציה של פמיניזם ומזרחיות"

עו"ד ורדית אבידן, מנהלת הקליניקה לפמיניזם משפטי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, "נשים מזרחיות בראי המשפט"

ד"ר קארין כרמית יפת, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, "קול משלה: פמיניזם מזרחי במשפט הישראלי" 

 מר עידו קטרי, דוקטורנט בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת טורונטו, "בין לא לעבור ללעבור סלקציה: 

מפגשים בין טרנסיות למזרחיות במשפט הישראלי"

12:30-13:30    ארוחת צהריים קלה

13:30-15:15   מושב שמיני: שוויון וקרקעות 
יו"ר: ד"ר שי שטרן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן  

ד"ר מנאל תותרי-ג'ובראן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן, "קהילות אתניות, וועדות קבלה, ושיוויון במרחב ברקע בג"צ סבח"

ד"ר רוית חננאל, הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, אוניברסיטת תל אביב, "מדיניות דיור בישראל: בין דיור ציבורי למגדלי יוקרה"

ד"ר מרים מרקוביץ-ביטון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן, "בג"צ סבח ומבוכת העותר"

15:15-15:30   הפסקה 

15:30-17:15   מושב תשיעי: דתיות מזרחית
יו"ר: ד"ר ניסים ליאון, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן 

 מר אליעזר היון, דוקטורנט, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

"אלמנטים דתיים בסוגיית האפליה, ההדרה והסגרגציה בחברה החרדית"

ד"ר מלכה כץ, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, "לשאלת השותפות הרעיונית בין המזרחיים לציונות הדתית בתקופת היישוב ומעבר לימי המדינה"

 מר ארז טרבלסי, דוקטורנט, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן, מכללת אשקלון והמכללה האקדמית הרצוג להכשרת מורים, 

" 'נווטים רב-תרבותיים' - מוביליות והביטוס דתי בקרב בוגרים מזרחים של ישיבות תיכוניות בשנות השמונים"

 פרופ' צבי זהר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן ומכון שלום הרטמן, 

"תרומת היצירה התורנית המזרחית לזהותה היהודית והדמוקרטית של ישראל"

17:15-17:30   מילות סיכום 
ד"ר מיטל פינטו, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית צפת; הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו
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09:00   רישום והתכנסות 

 09:30   דברי ברכה
פרופ' אורן פרז, דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן 

פרופ' שחר ליפשיץ, ראש המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי, אוניברסיטת בר-אילן 

ד"ר מרים מרקוביץ-ביטון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן 

מר תומר סמרקנדי, מנכ"ל קרן אייסף

 09:45-11:30   מושב פתיחה: מעבר לכלוב הברזל הליברלי: עיון מחודש בפוליטיקת הזהויות המזרחית
 מנחה: גב' גל גבאי, עיתונאית, כלת פרס סוקולוב, ראשת מיזם 929 בשיתוף הרב בני לאו

פרופ' ניסים מזרחי, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר מירב סדי-נקר, המכללה האקדמית בית ברל

11:30-11:45   הפסקה

11:45-13:15   מושב שני: מזרחים ותפיסות דמוקרטיה ליברליות ופוסט-ליברליות במדינה יהודית ודמוקרטית
יו"ר: פרופ' שחר ליפשיץ, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' מני מאוטנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, "הליברליזם בישראל: בין הלאומיות והדתיות"

גב' אמיליה כהן, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, "בית עם גינה, חום והגנה – תפיסת החיים הראויים בקרב מזרחים בפריפריה"

 ד"ר גיא אבוטבול-זלינגר, בית הספר למדעי ההתנהגות, המסלול האקדמי המכללה למנהל, "אנחנו לא גזענים, אנחנו לאומנים: תפיסות קהילתניות בקרב אוהדי בית"ר ירושלים"

ד"ר עופר סיטבון, עמית בכיר במכון שחרית ועמית במכון ון-ליר; המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, "מעבר לשוק ולמדינה: קווים לדמותה של כלכלה פוסט-ליברלית" 

13:15-14:15    ארוחת צהריים 

14:15-15:45   מושב שלישי: אתניות ומעמד בישראל
יו"ר: פרופ' אורנה ששון לוי, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן 

ד"ר יאלי השש, מרכז מחקר פמיניסטי אשה לאשה, "מגדר, גזע ופריפריה ותהליכי ייצור ידע באקדמיה הישראלית"

פרופ' אורנה ששון לוי וד"ר ניסים ליאון, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן, "מה מזרחי במעמד הבינוני המזרחי?"

גב' מירית חייבי-ברק, דוקטורנטית, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, "מושג העצמי בקרב מזרחים/יות שחוו מוביליות חברתית-כלכלית"

15:45-16:00   הפסקה

16:00-17:45   מושב רביעי: היבטים אתניים, גזעיים, דתיים, מעמדיים ותרבותיים של חוקי איסור הפליה בישראל
 יו"ר: ד"ר מיטל פינטו, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית צפת; הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו

 פרופ' יפעת ביטון, בית הספר למשפטים ע"ש שטריקס, המסלול האקדמי המכללה למנהל, יו"ר, תמורה – המרכז הקליני לקידום השוויון, 

"בין סאלח לסיסו: זהות ומורכבותה כבסיס לפירוק הזכות לשוויון"

ד"ר יופי תירוש, ראש בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר, "לא רואים עליך: מילכוד העמימות של זהות מזרחית בפסיקת אפליה במועדונים"

פרופ' משה כהן-אליה, נשיא המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, רמת גן, "פוליטיקת הגועל והפליית מזרחים"

פרופ' ארז צפדיה, מחלקת מנהל ומדיניות ציבורית, מכללת ספיר, "המדינה מעודדת מזרחים להתיישב: סעיף 7 בחוק הלאום מפרספקטיבה מזרחית"

 עו"ד אפרת פודם, בית הספר למשפטים ע"ש "שטריקס", המסלול האקדמי המכללה למנהל, מנכ"לית מרכז תמורה – המרכז הקליני לקידום השוויון, 

"הניסיון הפרקטי בניהול תיקי אפליה בבתי משפט והקשיים העולים ממנו" 

 גב' ליהי יונה, דוקטורנטית, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת קולומביה וחוקרת צעירה בתכנית לזכויות אדם והיהדות במכון הישראלי לדמוקרטיה, 

"התרשמתי מעדותו של התובע כי חש השפלה: נרטיבים של כבוד בחוק הפליה במוצרים ושירותים"

17:45-19:00   מושב חמישי: אי שוויון במערכת החינוך
 יו"ר: פרופ' יוסי דהאן, בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי למשפטים ולעסקים, רמת גן

 עו"ד איציק דסה, דוקטורנט ומנחה אקדמי של הקליניקה לקידום שוויון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן, "חינוך שוויוני כערובה 

להצלחתה של הבחנה מקדמת"

גב' אפרת בן-שושן גזית, דוקטורנטית בתכנית למגדר, אוניברסיטת תל אביב, "הסדנה לדור ראשון להשכלה גבוהה – אקדמיה 'אחרת'"

 פרופ' מיכל אלברשטיין, יו"ר תקווה ישראלית באקדמיה באוניברסיטת בר-אילן ואחראית אקדמית על הקליניקות המשפטיות בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן,  

 וד"ר ליאת פרידגוט-נצר, ממונה מוסדית תקווה ישראלית באקדמיה באוניברסיטת בר-אילן,

" 'ְּבָּפַרְפָראָזה ַעל ְגָרָנָדה': גן נעול, אחותי - 'תקווה ישראלית באקדמיה' כמפתח לגן החינוך האקדמי"

פרופ' יובל אלבשן, דיקן, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו, "אקדמיה בגוון אחד – על הדרת חברי סגל מזרחיים מהאקדמיה המשפטית"

 17:45-18:45    ארוע סיום
ד"ר גיא אבוטבול-זלינגר מראיין את המשוררת עדי קיסר

 מזרחים ואשכנזים בישראל 2019
משפט, מעמד וזהות

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

הפקולטה למשפטים


