
על התוקפנות ועל הסובלנות
ועל מה שביניהן

בית הספר למדעי ההתנהגות מתכבד להזמינכם לכנס בנושא:

10.5.15 יום ראשון 
16:30-17:00  התכנסות

פתיחת הכנס וברכות   17:00-17:30
כבוד ראש העיר תל-אביב-יפו מר רון חולדאי                   

פרופ' שלמה בידרמן, נשיא האקדמית תל-אביב-יפו                      
פרופ' גיל גולדצוויג, דיקאן ביה"ס למדעי ההתנהגות                      

הרצאת פתיחה: גבולות הסובלנות                                                                       17:30-18:30
פרופ' שלמה בידרמן, נשיא האקדמית תל-אביב-יפו      

שירת מחאה - זרעי התקווה    18:30-19:00
פרופ' רבקה יעקובי, האקדמית תל-אביב-יפו     

מופע מוסיקלי – יאיר דלאל ומקהלת קולות השלום   19:00-19:30
קוקטייל       19:30

                                               
11.5.15 יום שני 

התכנסות    8:30-9:00
דברי פתיחה והצגת המושבים     9:00-9:30

מושב ראשון: חינוך יו"ר: ד"ר סמי חמדאן    9:30-11:30
השלכות ארוכות טווח של בריונות בקרב ילדים       

- ד״ר ענת ברונשטיין קלומק, פסיכולוגית קלינית, מרצה בכירה, בית הספר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה       
אוהב אדם ועוצר בזמן: אתגרי החינוך בהתמודדות עם תוקפנות     

- פרופ' נמרוד אלוני, ראש המכון למחשבה חינוכית, סמינר הקיבוצים     
מסיכון לסיכוי במערכת החינוך     

- גב' לימור ברמן, אשת חינוך, מפקחת מטעם משרד החינוך. מנהלת בי"ס לשעבר     
תוקפנות אצל בעלי-חיים ובני-אדם - ברירה ואין ברירה     

- ד"ר נועם ורנר, זואולוג גן החיות התנכ"י בירושלים     

הפסקה   11:30-12:00

יו"ר: ד"ר תמי שיפטר - סגיב מושב שני: מדיה   12:00-14:00
מקטבים למערכת: תרומתה של המדיה לשיח אלים במרחב הציבורי     

- פרופ' מוטי נייגר, דקאן בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית נתניה      
אלימות בתקשורת כמפתח להצלחה     

- ד"ר יובל קרניאל, מומחה למשפט ותקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה     
מהשוליים אל לב סדר היום - על תפקידה החברתי של התקשורת החדשה     

- עינת פישביין, כתבת ומייסדת, המקום הכי חם בגיהינום     

הפסקת צהרים   14:00-15:00

יו"ר: פרופ' רבקה יעקובי מושב שלישי: תרבות ואמנות    15:00-17:00
והארץ געשה ורעשה - מפגש בין חברה ושפה     

- פרופ' צביה ולדן, אוניברסיטת בן-גוריון, ראש החטיבה ללימודי נוער, ביה"ס לעבודה סוציאלית     
הניצחון על העצמי: היבטים פסיכולוגיים של אומנויות לחימה     

- פרופ' אילנית חסון-אוחיון, אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה     
יאללה כאסח: על תוקפנות וסובלנות ברוק     

- ד"ר דיויד גרייבס, האקדמית תל-אביב-יפו     
הצגת תערוכת ציורי ילדים על תוקפנות וסובלנות     

                            
12.5.15 יום שלישי 

התכנסות     8:30-9:00
חילון ושוני: סובלנות וחברה מודרנית      9:00-9:45

- פרופ' נתן שניידר,  האקדמית תל-אביב-יפו                      
מושב רביעי: חברה יו"ר: ד"ר סאמר חלבי      9:45-11:45

מוקדש בהוקרה לפרופ' נחמיה פרידלנד, הנשיא היוצא של האקדמית.                                
"אפקט החשיפה? ההשפעות הפסיכו-פוליטיות של טרור ואלימות פוליטית"     

- פרופ' דפנה קנטי, אוניברסיטת חיפה, החוג למדעי המדינה וראש התכנית ללימודי דמוקרטיה     
פרספקטיבה התקשרותית לאלימות ופיוס בין-קבוצות.     

- פרופ' מריו מיקולינסר, המרכז הבין תחומי, משנה לנשיא לעניינים אקדמאיים ולשעבר דיקן בית הספר לפסיכולוגיה     
קרבנות, קרבניות ופיוס     

- פרופ' אריה נדלר, אוניברסיטת תל-אביב, הקתדרה למחקרים פסיכולוגים חברתיים של סכסוכים ושיתוף פעולה     

הפסקה   11:45-12:15

מושב חמישי: אינטגרציה      12:15-13:15
- מנחה: פרופ' גולן שחר, אוניברסיטת בן גוריון, החוג לפסיכולוגיה     

מילות סיום: הרהורים על תקווה קולקטיבית   13:15-13:30
- פרופ' רבקה יעקובי, האקדמית תל-אביב-יפו     
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