
9.5.2022 | 11.00-16.00 | אולם הנדלר
האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים

התכנסות מיוחדת

המכון למחקר ע"ש הארי ס. טרומן למען קידום השלום

 שנה לאירועי מאי 2021: 
של מי הסיפור הזה? 

התכנסות 11:00-11.15 

דברי פתיחה  11.15-11.30
פרופ' ורד ויניצקי-סרוסי, ראשת מכון טרומן

ד"ר לינדה יעקב-שדה, עמיתת מכון טרומן 

מעצבי התודעה והמציאות באירועי מאי ומאז: מושב פתיחה מרכזי 11:30-13:00
ח"כ יואב סגלוביץ, סגן השר לבטחון הפנים

שמעון לנקרי, ראש עיריית עכו 
סמאח סלאימה, מייסדת ומנהלת עמותת "נעם" לקידום נשים

ראמי יונס, מגיש ״מהצד השני״ בערבית, תאגיד השידור הציבורי
בהנחיית: רוית הכט, הארץ

הפסקה 13:00-13:30 

עבודה בשולחנות עגולים ומושבים מקבילים13.30-15:00

הפסקה15:00-15:15 

מושב מסכם של נציגים מכל שולחן15:15-16:00

מושב 1 
על עימות ואלימות: ייצוגי אירועי מאי 2021 בתקשורת 

ועיתונאות בישראל, במהלכם ואחריהם
כיצד ייצגה התקשורת בישראל, בעברית ובערבית, את 

האירועים במאי 2021 - איזה סיפור-מסגרת )נרטיב( מרכזי 
הובנה? מי השחקנים/ות שהשפיעו עליו )מחוץ לעולם 

התקשורתי(? אילו קולות הודרו, אם בכלל, ומה הלקחים 
שעיתונאים/ות הפיקו בעקבות הסיקור? 

פאנל בהשתתפות: 
פרופ׳ מוטי נייגר, בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת בר-אילן

בר פלג, הארץ
נעמי נידם, עורכת "שקוף"

בהנחיית: ד"ר עמרי גרינברג, מכון טרומן

מושב 2 
מנהיגות בעין הסערה: תפקיד הדור הפלסטיני הצעיר 

בעיצוב מציאות חדשה בישראל 
הדור הפלסטיני הצעיר ברחבי ירושלים והארץ שיחק תפקיד 

משמעותי בהתרחשויות מאי, ומאז, עיניים רבות - מלאות 
התפעלות, צפיות, וגם חשש - מופנות כלפיו. כיצד באה 

לידי ביטוי מנהיגות של צעירים פלסטינים אזרחי ישראל 
כיום? מהו תפקידם ביצירת עתיד טוב יותר? מהן אפשרויות 

פעולתם ומהן המגבלות הנצבות בפניהם? 

פאנל בהשתתפות:
תאמר נפאר, ראפר ואקטיביסט

רואן בשאראת, מכללת תל אביב יפו 
ינאל ג'ברין, סיכוי-אופוק והאוניברסיטה העברית

סאלי עבד, עומדים ביחד

הנחיה: רואן נאסר, מכון טרומן

*הפאנל יתקיים בשפה הערבית עם תרגום סימולטני לעברית

שולחן עגול 1
מנהיגות מקומית בערים המעורבות: תפיסת תפקיד

השולחן העגול יכנס נבחרי ציבור מהערים המעורבות, וכן 
פעילים חברתיים ומי שלוקחים תפקידי מנהיגות קהילתיים, 

ויעסוק בתפקידם בעיתות של אלימות - על האתגרים 
והשאיפות הכרוכים בכך. כמו כן, ישרטטו המשתתפים מהן 
תמונות העתיד הרצויות לעירם, ומהם המאמצים הנדרשים 

בשגרה כפועל יוצא מכך.

 מחקר פותח: ד"ר חן ברם, מכון טרומן והמכללה 
האקדמית הדסה 

הנחיה: רות לוין חן, יוזמות אברהם

שולחן עגול 2 
משטרה וחברה פלסטינית בישראל: זיהוי משקעים 

והזדמנויות 

השולחן העגול יעסוק באתגרים שאירועי מאי 21 העלו, על 
השלכותיהם ומשמעותם האופרטיבית. השולחן יכנס יחד 
אנשי משטרה והמשרד לבטחון פנים, משרד המשפטים, 

חוקרים מהאקדמיה, יועצים, נציגי חברה אזרחית, פעילים 
חברתיים ועוד. 

דוברים פותחים: 
ד"ר לינדה יעקב-שדה, מכון טרומן

 תת ניצב ירון מטס, סגן ראש האגף לסיכול הפשיעה 
בחברה הערבית

פרופ' באדי חסייסי, המכון לקרימינולוגיה, האוניברסיטה 
 העברית 

אמנון בארי סוליציאנו, מנכ"ל שותף, יוזמות אברהם

 הנחיה: עולא נג'מי-יוסף, יוזמות אברהם; ד"ר לינדה 
יעקב-שדה, מכון טרומן

מספר המקומות מוגבל. 
לפרטים ולהרשמה:

https://bit.ly/3uojmDh

**רשימת המשתתפים עשויה להשתנות


