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ברכות:

פרופ' אפרים תבורי, ראש התכנית לניהול 

ויישוב סכסוכים, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר אורנה ששון-לוי, ראש המחלקה 

לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

ישראליות בקונטקסט משתנה

יו"ר: ד"ר אמירה שיף, אוניברסיטת בר-אילן 

ד"ר הני זובידה, המרכז הבינתחומי הרצליה 
וד"ר רובין הרפר, אוניברסיטת העיר ניו-יורק:

מי בפנים ומי בחוץ? גבולות חברתיים 
ומהגרי עבודה בישראל

ד"ר יאיר בוימל, המכללה האקדמית לחינוך-אורנים:  
"וילה בג'ונגל":  זהות ישראלית – זהות נכה

ד"ר מירה משה, המרכז האוניברסיטאי 
אריאל בשומרון: 

מי רשאי להשפיע על הפוליטיקה הישראלית? 
תשאלו את הרגולאטור של ערוצי השידור 

המסחריים 

פרופ' גיורא גולדברג, אוניברסיטת בר-אילן:   
"קדימה" כביטוי מפלגתי לישראליות החדשה

מר צבי ליבמן, אוניברסיטת חיפה: 
הגירה בינלאומית ומדיניות ההגירה בישראל - 

המתח בין 'מאזן אומה-מדינה' לבין זכויות-אדם 
למהגרים -היבטים תיאורטיים במבט השוואתי 

הפסקת קפה 

גבולות הישראליות 

יו"ר: פרופ' אפרים תבורי, אוניברסיטת בר-אילן 

מר גיא אבוטבול, אוניברסיטת ברנדייס:
יצירת גבולותיה של הישראליות דרך חוויותיהם 

של מתבגרים 

פרופ' יאיר אורון, האוניברסיטה הפתוחה: 
זהויות ישראליות: יהודים וערבים מול המראה 

והאחר

פרופ' ג'ראלד שטיינברג ומר יהושע בקון, 
אוניברסיטת בר-אילן: 

מהי "החברה האזרחית" בישראל? הרהורים ופולמוסים 

ד"ר ארז כהן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב:
אירועי פקיעין – מקרה בוחן לגבולות הישראליות

הפסקת  צהרים (ארוחה קלה בלובי האולם)

 גולים בארץ המובטחת: לקראת נרטיב ישראלי רב-גוני

יו"ר: פרופ' יואל וולטרס, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר זאנה פלדמן בורשטיין, אוניברסיטת בר-אילן
בניית זהות בשיח של מתבגרים ישראלים עולים 

מרוסיה 

מר ליאור כהן, אוניברסיטת בר-אילן:   
מבנה הזהות של הסיפור:פואטיקה מטה-פרגמטית 

בשיח הישראלי אתיופי 

ד"ר כרמית אלטמן 
 Lehman College and CUNY Graduate Center

החלפת שפה בנרטיב כסממן זהות בקרב 
ישראלים-אמריקאים 

ד"ר דפנה יצחקי כץ, אוניברסיטת בר-אילן 
והמכללה הערבית לחינוך, חיפה:

הזהויות הלשוניות של ילידים לעומת מהגרים- 
תובנות מתוך קבוצות מיקוד  

הפסקה 

החברה האזרחית והשלטון התאוקרטי

יו"ר: ד"ר ניסים ליאון, אוניברסיטת בר-אילן 

ד"ר סימה זלצברג, אוניברסיטת בר-אילן:  
"אנחנו היהודים האמיתיים"  על זהות יהודית 

וישראליות מנקודת מבטם של החרדים הקנאים

ד"ר אלחנן שילה, מכללת ספיר:
הפתרונות לסוגיית העולים שאינם יהודים לפי ההלכה 

מר שלומי ששון, אוניברסיטת חיפה:
הֶסקּוַלריֶמטר: מדידת חילוניות והחילוני הישראלי 
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