
כנס פקולטטי

יחסים
יום שני, 18 במאי 2015

הפקולטה לחברה ולתרבות

ברכות  - ד"ר אורי ארבל גנץ     8:40–8:30

מושב ראשון - מחשבות על יחסים )אודיטוריום הספרייה(    9:45-8:40

יו"ר: ד״ר גילה שילה  

יחסים ומגדר  ד״ר רוני הלפרן

יחסים בעידן המידע  ד״ר דניאל לנדאו

יחסים כמושג פילוסופי  ד״ר אילון שמיר

10:15-9:45  הפסקת קפה וכיבוד קל

מושב שני )מקביל אודיטוריום אורן( יחסים משפחתיים: אידיאל, ריאליה, מטאפורה    11:45–10:15

יו"ר: ד"ר הלה גולן שמוחה

הביטלס כמשפחה  ד״ר עודד היילברונר

יחסים משפחתיים בתקופת השואה: עדות מצוירת  ד״ר בתיה ברוטין

תפקידם של דפוסי תקשורת בין-אישית בשיקוף ועיצוב מערכות יחסים קרובות  ד״ר רועי אסטליין

10:15–11:45 מושב שני )מקביל אודיטוריום הספרייה( יחסים למופת? מה נוכל ללמוד מיצירות המופת של העבר 

יו"ר: ד״ר סיגל בן-רפאל גלנטי
 Kin relationships and legal relationships: Sophocles' Antigone – A classic didactic play for civic education

Prof. Ingo Juchler
"מפני דרכי שלום" בספרות התלמודית –כש"אמת" הלכתית פוגשת מערכות יחסים חברתיות  ד״ר שגית מור

קנאות דתית כמגדירה מעמדו של פרט בקהילה )ספר בן סירא(  ד״ר רותי פישר-ב"ח

11:45–12:15  הפסקת קפה וכיבוד קל

12:15–13:45 מושב שלישי )מקביל אודיטוריום הספרייה(  פסיפס של אחרּות, אופייה של סובייקטיביות 

יו"ר: ד״ר דניאלה שנקר 
יחסי מיעוט-רוב בחדר הטיפול: מטפלים ערבים המטפלים ביהודים, תפיסותיהם לגבי הכשרתם, המפגש הטיפולי 

וזהותם המקצועית  מר סמיר קעדאן

יחסים וגזע/אתניות: זיהוי האחר כיחיד  ד״ר לאה יגר

הסימן המורחב של הדוקומנטריסט: לקראת תאוריה של היחסים ד״ר דן גבע

)communication( יחסים ותקשורת ,)media( יחסים בתקשורת )12:15–13:45 מושב שלישי )מקביל אודיטוריום אורן

יו"ר: ד״ר עוזי ששון

האדם תבנית נוף מולדתו? על יחסי אדם וסביבה כמשתקף במדיה   ד״ר אביבית אגם-דאלי

יחסים מסוכנים תוך כדי תנועה? הזדווגויות קולנועיות בין כוריאוגרפיה, סקס ומגדר ד״ר גלעד פדבה

היחס אל העברית בעולם הערבי: הוראה ותקשורת  ד״ר עבד אלרחמאן מרעי

מנחה: ד"ר נורית בוכוייץ

וועדת הכנס: ד"ר נורית בוכוייץ, ד"ר עבד אלרחמאן מרעי, ד"ר דניאלה שנקר, ד"ר עוזי ששון, ד"ר עינת ברעם אשל, ד"ר גילה שילה, ד״ר סיגל בן-רפאל גלנטי    

Beit Berl College
اللكية األاكدميّية بيت بريل


