
 יום שני 21.3.2016

הרשמה   9:30

דברי פתיחה 10:00

 דובר מרכזי: פרופ' אילן פפה,
לדמיין את המרחב אחרי שיבה 

פרופ' אילן פפה היסטוריון יליד חיפה, University of Exeter, בריטניה 

10:15

תמונת מצב של הפליטים הפלסטינים כיום
בדיל מרכז המידע לתושבּות הפלסטינית וזכויות הפליטים, בית לחם

11:00

הפסקה 11:30

ושבו פליטות לגבולן -
למידה משיבות פליטים בעולם

 Science, :יו"ר: דר' ענת לייבלר עמיתה בפרויקט המחקר
Numbers and Politics, האקדמיה למדעי הרוח והחברה, היידלברג 

"הם עושים את זה בשביל עצמם" – לקחים משיבה 
עצמאית בבוסניה-הרצגובינה שלאחר המלחמה 

דר' ֶסלמה ּפֹורֹוּביץ' פעילה חברתית וחוקרת הגירה בכפייה, מנהלת 
מרכז ללימודי פליטים ועקורים פנימיים, אוניברסיטת סרייבו

החזרה למולדת והיקלטות מחדש בה: לקחים מרואנדה  
ג'סטין ְמּבאּבאזי רּוֶקּבה פרקליטה בינ"ל ומומחית בפיתוח תהליכי 

 צדק מעברי, שלום ובטחון ואינטגרציה קהילתית; ראש צוות
Deloitte/USAID, ג'ּוּבה, דרום סודן

כיצד ניתן לממש את שיבת הפליטים הפלסטינים לאור 
הניסיון הבינלאומי 

מחמד ּכיאל ועד ההגנה על זכויות העקורים הפנימיים

שאלות ותשובות

12:00

הפסקת צהריים 13:30

סוגיית השיבה של הפליטים הפלסטינים 
בפעילות של החברה האזרחית בארץ

יו"ר: ליאת רוזנברג מנכ"לית עמותת זוכרות

1967 ולא 1948? על השפה, הזמן והמרחב של ארגוני 
זכויות אדם בישראל: ִלפתא כמשל

פרופ' דפנה גולן מנהלת תכנית עמיתי זכויות האדם של מרכז מינרבה 
לזכויות האדם בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים

נראות, תיעוד, עדות והפיל הגדול
יהודית אילני פעילה חברתית פוליטית, צלמת תיעודית עצמאית, 

 צלמת וכתבת בטלוויזיה החברתית ויועצת פרלמנטרית לח"כ חנין זועבי

פרקטיקות של שיבה בחברה האזרחית הפלסטינית – 
אתגרים והזדמנויות

בדיל מרכז המידע לתושבּות הפלסטינית וזכויות הפליטים, בית לחם

עליה בפעילות הפוליטית לקידום השיבה בחברה 
הפלסטינית בשטחי 1948 

נדים נאשף מנהל בלדנא – עמותה למען צעירים ערביים, חיפא

שאלות ותשובות 

14:30

הפסקה 16:00

בין מזרחים לפלסטינים: המתח שבין הדרה לאחריות

יו"ר: ד"ר תום פסח עמית פוסט דוקטורט ע"ש יונתן שפירא בחוג 
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

פריבילגיות של אשכנזים, הנכבה הפלסטינית והמזרחים  
תום מהגר פעיל מזרחי ובלוגר באתר "העוקץ" 

המזרחים והנכבה: ניתוח בעייתיותה של אות חיבור 
דר' צבי בן דור ֶּבנית מרצה להיסטוריה, ראש המחלקה ללימודי 

המזה״ת והאסלאם באוניברסיטת ניו יורק

אנחנו? לא היינו כאן: בין זהות אתנית ואחריות קולקטיבית 
עדי לבני דוקטורנטית, האוניברסיטה העברית בירושלים, משתתפת 

בקבוצת "המאבק המזרחי והנכבה" בזוכרות

פרויקט חולון: בעקבות המורשת המזרחית של 1948 
דר' הילה דיין הקולג' האוניברסיטאי אמסטרדם, ממייסדות אקדמיה 

לשוויון ו-gate48 - פלטפורמה לישראלים ביקורתיים בהולנד

שאלות ותשובות 

16:30

18:30 סיום היום

איך אומרים ַעְודה בעברית?
עמותת זוכרות מזמינה:

הכנס הבינלאומי השלישי על שיבת הפליטים הפלסטינים



 יום שלישי 22.3.2016

הרשמה   9:30

פליטות פלסטינית מתמשכת ודרישת השיבה

יו"ר: בדיל מרכז המידע לתושבּות הפלסטינית וזכויות 
הפליטים, בית לחם

עקירה כפולה והגנה חלקית: הפרדוקס של הפלסטינים 
כפליטים קבועים, סוריה ועירק כמשל

נדיה ר. טנּוס תואר שני בלימודי פליטים והגירה בכפייה, אוניברסיטת 
אוקספורד, אנגליה

מקווים לשיבה, נערכים להגירה: הדו-קיום המורכב של 
עתידים מדומיינים לעומת צפויים בקרב פליטים פלסטינים 

בדרום לבנון
טינה ֵירווי פעילה חברתית ודוקטורנטית לאנתרופולוגיה חברתית, 

אוניברסיטת טאְמֶּפֶרה, פינלנד 

המאבק של העקורים הפנימיים למימוש השיבה
ועד ההגנה על זכויות העקורים הפנימיים

 לדמיין את השיבה: נוף התקווה בסרטים ישראליים 
ופלסטיניים עכשוויים

יוליה גילצ'ינסקי אמנית ותיאורטיקנית תקשורת; עבודותיה עוסקות 
 במרחבי גבול, שוליות חברתית וטראומה

שאלות ותשובות

10:00

הפסקה 11:30

שיבה עכשיו! מודלים מקומיים )חלק ראשון( 

יו"ר: עמר אלע'בארי מנהל תחום מרחב לשיבה בזוכרות

שיבה למג'דל עסקלאן 
רעיונות לשיבה ואתגרים

שיבה לאלִּברוה 
הצגת מודל הכפר אחרי השיבה

שיבה לאלע'אּבסיה 
בניית הכפר מחדש בסרטון תלת-ממד

שיבה לאללג'ון 
ביקור בכפר כפרקטיקת שיבה

מגיבה: ג'סטין ְמּבאּבאזי רּוקּבה 

שאלות ותשובות

12:00

הפסקת צהריים 13:30

שיבה עכשיו! מודלים מקומיים )חלק שני(

יו"ר: עמר אלע'בארי מנהל תחום מרחב לשיבה בזוכרות

זכות השיבה ליפו העתיקה: אקטיביזם מרחבי וטמפורלי
פרופ' דניאל מונטרסקו מרצה לאנתרופולוגיה עירונית וראש תכנית

הדוקטורט באוניברסיטה המרכז-אירופית, בודפשט

אקרית: כוחה של קהילה
שאדיה סֵּבית מרכזת את פעילות עמותת אקרית ופעילה במאבק של 

עקורי הקהילה מזה 20 שנה

מג'מאסין אלע'רּבי לגבעת עמל ב': קריאה ביקורתית של 
"טאבו-היסטורי" 

דר' אורי דייויס אנטי-ציוני ממוצא יהודי-אירופי, יליד 1943 
בירושלים, אזרח ישראל של האפרטהייד, חבר המועצה הלאומית 

הפלסטינית ופת"ח

 חשיפת תפקידן של נשים עקורות במימוש השיבה 
לעיירה קוזאראץ׳

דר' ֶסלמה ּפֹורֹוּביץ' פעילה חברתית וחוקרת הגירה בכפייה, מנהלת 
מרכז ללימודי פליטים ועקורים פנימיים, אוניברסיטת סרייבו

שאלות ותשובות 

14:30

הפסקה 16:00

 סדקים בציונות? השלכות השיבה 
על האידיאולוגיה והפרקטיקה הציונית 

יו"ר: אלישה בסקין תחקירנית ארכיונים ופעילה בזוכרות

דו-לאומיות במדינת לאום? התביעה להשבת הפליטים 
 וביקורת מדינת הלאום בכתיבתו של ר' בנימין 

בכתב העת "נר"
אבי-רם צורף דוקטורנט להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת 

בן-גוריון בנגב

לאמץ את הפחד: יהדות שחוגגת ריבונות תרבותית במקום 
ריבונות טריטוריאלית

 ארגון Jewdas קולות רדיקליים למען גולה אלטרנטיבית: 
נמרוד עברון  וטלי ג'אנר-קלוזנר 

מאיסור על הנכבה לנרטיב מגשר: משפט וזיכרון קולקטיבי 
של 1948 

ג'רמי ברכה עו"ד אוסטרלי-ישראלי לזכויות אדם, דוקטורנט 
באוניברסיטת מונאש במלבורן וחוקר אורח באוניברסיטת תל אביב

שאלות ותשובות 

16:30

הפסקה 18:30

 דיון מסכם ושיחה עם הקהל: 
השיבה – מהשוליים למרכז השיח הציבורי

19:00

נעילת הכנס 20:00

כתובת: מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב, אולם רוטשילד, רח' חיים לבנון 2, תל אביב
* הכנס מתקיים בשלוש שפות, עברית, ערבית ואנגלית ומתורגם סימולטנית לכל השפות בהתאם

* הכנס פתוח לציבור הרחב ללא תשלום, נא הרשמו בטופס ההרשמה כאן

בכותרת: מודל לתיקון, חנא פרח כפר בירעים, 2007, צילום 

http://www.eretzmuseum.org.il/21/
https://docs.google.com/forms/d/1AXj0Kl0T16d7PzRQRxxjuRC_BfhGpwrAbJNYPYFp020/viewform

