
המרכז לחיים משותפים והמגמה לקרימינולוגיה ואכיפת החוק בפקולטה לחברה ולתרבות
שמחים להזמינכם ליום עיון
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התכנסות ורישום    09:00 - 08:30

ברכות   09:15 - 09:00

ד"ר אילנה פאול-בנימין, מנהלת שותפה של המרכז לחיים משותפים 

ד"ר הלה גולן שמוחה, ראש המגמה לקרימינולוגיה ואכיפת החוק

הרצאות קצרות במתכונת "פצ'ה קוצ'ה"    10:45 - 9:15

גב' איילה שוורץ והרב שלמה קושלבסקי - בשבח פריצת הגבולות בין קהילות בחברה היהודית   

The zone - מר אוהד מטלון  

ד"ר קוסאי חג' יחיא - רכישת השכלה גבוהה מעבר לגבולות בקרב סטודנטים ערבים מישראל  

ד"ר דב תמרי - הגבול בהיסטוריה הישראלית כתופעה פוליטית, תרבותית ואמונית, מ-1948 עד 2017  

ד"ר עדי בינס - חציית גבולות פיזיים ותרבותיים בתחום ההגירה - מדיניות ופרקטיקה בקליטת מהגרים    

           במערכת החינוך

ד"ר בועז לב טוב - "מנהרת הזמן" כחוצה גבולות בין יהודים לפלסטינים  

ד"ר אילנה פאול-בנימין - הגדרת זהות - הגבול שבין בחירה לדיכוי  

ד"ר הלה גולן שמוחה - אמפתיה: הגבול המחבר ביני ובינך  

הפסקה ופיזור לסדנאות בכיתות   11:30 - 10:45

11:30 - 13:30   סדנאות על הנושאים שהוצגו

ד"ר אורית אבוהב וד"ר אילנה פאול-בנימין גבולות וזהות 

מר אוהד מטלון           The Zone

ד"ר עדי בינס הגירה וגבולות 

ד"ר הלה גולן שמוחה אמפתיה 

ד"ר נורית בנולול מעורבות הורים 

ד"ר בועז לב טוב מנהרת הזמן 

גב' איילה שורץ והרב שלמה קושלבסקי קהלים בחברה הישראלית  

ד"ר דב תמרי הגבול בהיסטוריה הישראלית  

ועדת הכנס: ד"ר אורית אבוהב, ד"ר אילנה פאול-בנימין, ד"ר הלה גולן שמוחה, ד"ר רונית חיימוב איילי וד"ר תהל בן-צבי
הנוכחות בכנס היא חובה לסטודנטים במגמה לקרימינולוגיה ואכיפת החוק.

יש להירשם מראש לסדנאות<<<

מספר המקומות בסדנאות מוגבל

המכללה האקדמית בית ברל
بيرل بيت  األكاديمّية  الكلية 

Beit Berl College

לעבור את הגבול: 
מבט בינתחומי על גבולות, אנשים ומה שביניהם

אורן 117/1        

אורן 102/1  

אורן 102/102

אורן 117/2   

אורן 102/101   

אורן 117/102    

אורן 117/105

אודיטוריום הספרייה

https://goo.gl/forms/xCSujoqY4grIHzzH2

