
משנאת הזר לקבלת האחר הכניסה בהזמנה בלבד בשל מגבלות המקום

יש להירשם ולקבל אישור השתתפות

cochi@academy.ac.il אצל גב' כוכי מימרן בדוא"ל

(טל': 02-5676240)

חניה ציבורית ברחובות הסמוכים לאקדמיה

האירוע מצולם ומשודר

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
מתכבדת להזמינכם לכינוס בנושא

בימים ראשון-שני, כ"ה-כ"ו בתשרי תשע"ה

20-19 באוקטובר 2014

בבית האקדמיה 
כיכר אלברט איינשטיין

רחוב ז'בוטינסקי 43, ירושלים

במעמד כבוד נשיא המדינה
 מר ראובן (רובי) ריבלין



התכנסות

מושב 2
המשפט כאמצעי לחולל שינוי ביחס לאחר

יושבת ראש: פרופ' נילי כהן,  חברת האקדמיה

הרצאת פתיחה

גב‘ ציפי לבני, שרת המשפטים

משתתפים:

עו"ד שי ניצן, פרקליט המדינה

משפט אחד יהיה לכם - כגר כאזרח

פרופ' מיכאיל קרייני, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים

משפט שמכיל!

עו"ד ד"ר יעקב וינרוט, משרד עו"ד ד”ר י. וינרוט ושות’

על חסרונו של רעיון חינוכי מרכזי המביא לשנאת האחר

פרופ' רות גביזון, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
נשיאת מרכז מציל"ה

רגשות והתנהגות ביחס ל"אחר": ייחוד כוחו של המשפט וגבולותיו

הפסקת צהריים

מושב 3
דיון - החינוך כאמצעי לחולל שינוי ביחס לאחר

יושב ראש: פרופ' יהודה באואר, חבר האקדמיה

משתתפים:

פרופ' גבריאל סלומון, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

יו"ר שותף של עמותת סיכוי

פרופ' אייל נווה, החוג להיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב וסמינר הקיבוצים

הרב אברהם גיסר, רב היישוב עפרה, יו"ר המועצה לחינוך ממ"ד

ויו"ר מכון משפטי ארץ

ד"ר אייל קמינקא, ראש קתדרת לילי ספרא להוראת השואה

ומנהל בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם

פרופ' פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א, בית הספר לחינוך

אוניברסיטת תל-אביב ומכללת סכנין

מושב סיכום
משתתפים:

יושב ראש: פרופ' ב"ז קדר, סגן הנשיאה

פרופ' ישראל אומן, חתן פרס נובל וחבר האקדמיה

המרכז לרציונליות, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' ידין דודאי, חבר האקדמיה, המחלקה לנוירוביולוגיה, מכון ויצמן

פרופ' דוד הראל, חבר האקדמיה, המחלקה למדעי המחשב, מכון ויצמן

17:30

18:00

18:45

19:15

09:30

10:00

יום ראשון, 19 באוקטובר

התכנסות

דברי פתיחה וברכות

פרופ' רות ארנון, נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
מר ראובן (רובי) ריבלין, כבוד נשיא המדינה

הרב שי פירון, שר החינוך

הרצאת פתיחה

פרופ' יהודה באואר, חבר האקדמיה 
המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים ויועץ אקדמי של יד ושם

מה יכולה להיות תרומת האקדמיה למאבק בהסתה?

מושב 1
דיון - הפן הסובלני ביחס היהדות לאחר והדרכים לקידומו

יושב ראש: פרופ' שלמה אבינרי,  חבר האקדמיה

משתתפים:

הרב מנחם הכהן, רב מושבי העובדים בישראל

ויו"ר IJCIR  (ארגון הגג לשיח בינדתי) 

פרופ' רחל אליאור, החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים

הרב ד"ר דניאל הרטמן, נשיא מכון שלום הרטמן

הרב נעמה קלמן, דקנית, היברו יוניון קולג', ירושלים

הרב ד"ר יואל בן-נון 

14:00

16:00

משנאת הזר לקבלת האחר

יום שני, 20 באוקטובר


