הפורום לחקר סוגיות מגדר ,יישוב סכסוכים ושלום ע"ש סופי
דיוויס מתכבד להזמינכן/ם למפגש הרביעי של הקהילה הלומדת:

קריאה מחדש ) ,(ReCallמגדר
ויישוב סכסוכים
יום רביעי ,91000-91000 ,91.4.109. ,חדר  ,109בית מאירסדורף ,האוניברסיטה העברית.
'קריאה מחדש' ( )re-callחותרת ,מחד ,תחת הקריאה ההגמונית של המציאות ומזמינה פרשנות
חדשה ,אלטרנטיבית לפרשנות הקיימת ,השגורה והממסדית .מאידך קריאה מחדש מזמנת דינאמיות
של קריאה מחודשת ומחדשת ,המאפשרת בחינה חוזרת ונשנית של כל קריאה וחתירה להבנה מדוייקת,
מורכבת ורבת פנים של המציאות .כמי שעוסקות/ים בסוגיות מגדר ויישוב סכסוכים ,עשייתינו המחקרית,
פעילותינו החברתית ומציאות היומיום שלנו שזורות בקריאות חדשות.
המפגש יתמקד בשלושה ממדי קריאה מחדש של מציאות החיים ואירועי הפינוי באום אל חיראן .ראשית
נעסוק במובן הפרשני 0מה מכלול הפרשנויות שניתנו לאירוע ואלו קריאות ביקורתיות ,אלטרנטיביות ,הן
של האירוע עצמו והן של הפרשנות שניתנה לו ,אנו יכולות להציע בהתבסס על העדויות של נשות אום אל
חיראן .שנית ,הקריאה היא קריאה לפעולה ,שאינה נשארת ברמת הפרשנות אלא קוראת לתגובה מצד
המפרשות ,המקשיבות והמתבוננות .כך הקריאה מחייבת את נוכחתנו כמי שקוראות את האירוע יחד עם
העדות לארוע ומחויבות לפעול .שלישית ,הקריאה היא גם צעקה ,קרי קריאה ביקורתית המערערת על
המצב הקיים וזועקת לנוכח הכאב בארוע ובארועים דומים.

91000
91020
91041
92000

התכנסות ,כיבוד קל ,ומצגת תמונות מאום אל חיראן
דברי פתיחה
פרופ' (אמריטה) נעמי חזן ,המחלקה למדעי המדינה ,האוניברסיטה העברית ומכון ון ליר בירושלים
קריאה מחדש 0פתיחה מושגית
ד"ר טל ניצן הפורום לחקר סוגיות מגדר ,יישוב סכסוכים ושלום ע"ש סופי דיוויס
ד"ר ענבל וילמובסקי ,מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר ,האוניברסיטה העברית
פאנל ודיון (עם הפסקה קצרה )94091-94020
ד"ר אמאל אבו סעד ,ראש תכנית ההכשרה לגן במגזר הבדואי ,מכללת קיי ומפונת אום אל חיראן
ד"ד יעלה רענן ,המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית ,המכללה האקדמאית ספיר ואחראית קשרי חוץ,
המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים
גב' מרים אבו אלקיען ,המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית ,אוניברסיטת בן גוריון וראש ועד נשות אום
אל חיראן
עו"ד נטע עמאר שיף ,המחלקה לגיאוגרפיה ,אוניברסיטת בן גוריון
גב' נילי ברוך ,המחלקה לגאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית ועמותת במקום.

*לתשומת לבכן/ם ,המפגש יתנהל בעברית ויצולם
הכניסה חופשית ,אך מספר המקומות מוגבל .אנא אשרו את השתתפותכן/ם עד יום רביעי ,ה 1לאפריל
בקישורhttp://SophieDavisLC.rsvpify.com0
לפרטים נוספים ,שאלות ויצירת קשר 0ד"ר טל ניצןtal.nitsan1@mail.huji.ac.il ,

