התכנית לתואר השני
במחקר תרבות הילד והנוער
הפקולטה למדעי הרוח
ע״ש לסטר וסאלי אנטין
אוניברסיטת תל אביב
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ילדים בהגירה לישראל

הכנס השנתי השביעי של התכנית
לתואר השני במחקר תרבות הילד
והנוער ,הפקולטה למדעי הרוח
אוניברסיטת תל־אביב
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13:30

התכנסות וקפה

14:15-14:00

ברכות
דקאן הפקולטה למדעי הרוח ,ליאו קורי
ראשת בית ספר למדעי התרבות ,מישל קאהן
ראשת התכנית לתואר השני במחקר תרבות הילד והנוער,
זהר שביט

15:15-14:15

מושב ראשון :בדרך לבית־הספר

יו"ר :זהר שביט
ענת בן־דור ,התכנית לזכויות פליטים ,אוניברסיטת
תל־אביב
מסתנן או תלמיד מן המניין? — המאבק המשפטי על
שילוב הילדים של מבקשי המקלט בבתי־הספר
סבטלנה צ'אצ'אשווילי־בולוטין ,המכון להגירה ושילוב
חברתי ,המרכז האקדמי רופין
הישגים לימודיים של מהגרי המערב במערכת החינוך
הישראלית
 15:30-15:15הפסקה
16:30-15:30

מושב שני :בין שם לכאן – שאלת הזהות של
ילדים מהגרים בישראל
יו"ר :טלי ברנר
רותם אילן ,ראשת תחום הגירה באגודה לזכויות האזרח,
מייסדת עמותת "ילדים־ישראלים"
ילדים ישראלים? הילדים של מהגרי עבודה בישראל

אנאבל פרידלנדר ליפסיק ,אוניברסיטת תל־אביב ,דבי
בביס ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,גליה צבר,
אוניברסיטת תל־אביב
"אני ישראלי אקזוטי" — שאלות של זהות ושייכות בקרב
הילדים של מהגרי עבודה בעלי מעמד אזרחי
17:30-16:30

מושב שלישי :סיפורם של ילדים מהגרים

יו"ר :טל קוגמן
רימה שיכמנטר ,אוניברסיטת תל־אביב ,מכללת סמינר
הקיבוצים והאוניברסיטה הפתוחה
באין משפחה — משבר ההגירה בספרות הילדים
והנוער הישראלית
גדי בן־עזר ,המכללה למנהל ,המסלול האקדמי
ילדים מכוננים זיכרון־מסע — נרטיבים של מסעות
הגירה לישראל
 17:45-17:30הפסקה
19:00-17:45

מושב רביעי :אמנות בהגירה
יו"ר :יעל דר
דוד רטנר ,משרד החינוך
ראפ ,רגאיי וה"משוטטים" :מוזיקה וזהות בקרב בני נוער
יוצאי אתיופיה בישראל
ירדן ויוסי ואסה
הרומן הגרפי היום האחרון של פורים – יצירה זוגית
על הגירה

חלוקת מלגות לתלמידים המצטיינים
של התכנית
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