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בשיתוף עם יוזמות אברהם והמכון הישראלי לדמוקרטיה

קול קורא להגשת הצעות

ﺩﻋﻮﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﻭﺽ ﻟﻤﺤﺎ��ﺍﺕ
ערים מעורבות בישראל ,שנה אחרי אירועי מאי 2021

ﺃﻳﺎﺭ 2021
ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺇ��ﺍﺋﻴﻞ ،ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﺍﺙ ّ
יום ראשון ,כ"א אייר תשפ"ב 22 ,במאי 18:00-09:00 ,2022
קרית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד
דרך האוניברסיטה  ,1רעננה
האלימות הבין קהילתית ,מעשי הלינץ' ,והחשש מפני עימות
בין-אזרחי כולל באירועי מאי  ,2021חשפו את שבריריות
היחסים שבין יהודים לערבים בערים המעורבות והציפו את
הצורך הדחוף בעיצוב מדיניות לחיים משותפים ולטיפול
בבעיות הייחודיות לכל עיר ולכל קבוצה .לשם כך ,יש הכרח
להמשיך ולקיים דיון בקרב משרדי ממשלה ,ארגונים ,חוקרים
ותושבים ,לגבי האופן שבו המדינה ,הרשות המקומית והחברה
האזרחית צריכות לטפל בהשלכות האירועים אך בה בעת,
בגורמים שתרמו להתהוותם.
ביום העיון נבקש להמשיך ולפתח דיון זה ,במבט לאחור ובמבט
צופה פני עתיד ,באמצעות שלוש שאלות המתייחסות לבעיות
הקיימות והמתהוות בערים המעורבות:

ﻳﻮﻡ ﺍ��ﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 18:00-09:00 ،22.5.2022
ﻛﺎﻣﺒﻮﺱ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﺩﺭﻭﺭﺗﻲ ﺩﻱ ﺭﻭﺗﺸﻴﻠﺪ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  ،1ﺭﻋﻨﺎﻧﺎ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠّﻴّﺔ ﻭﻣﺤﺎﻭ��ﺕ ﺍ��ﻋﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴّﺔ،
ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻣﺪﻧﻴّﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺇﺑّﺎﻥ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺃﻳّﺎﺭ ﻋﺎﻡ  ،2021ﻛﺸﻔﺖ
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻋﻦ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌ��ﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ
ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ،
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ،ﻭﻋﻦ ﺍﻟ��ﻭﺭﺓ
ّ
ﻞ ��ﻳﺤﺔ ﺳﻜّﺎﻧﻴّﺔ .ﻣﻦ
ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ
ﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﻛ ّ
ﺗﺘﻔﺮﺩ ﺑﻬﺎ ﻛ ّ
ّ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ
ّ
ﻫﻨﺎّ ،
ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻜّﺎﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠّﻴّﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﻦ ﺧ��ﻟﻬﺎ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍ��ﺣﺪﺍﺙ ،ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ّ
ﺍﻟﻤﺴ ِﺒّﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﻧﺪ��ﻋﻬﺎ.
ﺍﻟﺪﺭﺍ�� ،ﺳﻨﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻣﻦ ﺧ��ﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ّ
ﻧﻈﺮﺓ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻴّﺔ ،ﻭﻧﻈﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺴﺘ��ﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧ��ﻝ
ﻃﺮﺡ ﺛ��ﺛﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻭﺗﻠﻚ ﺍ��ﺧﺬﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜّﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ:

• מהם השינויים התהליכים והמגמות אשר הונעו ,הוחרפו או
נפסקו בערים המעורבות בעקבות אירועי מאי ומה ניתן ללמוד
מהם על אפשרויות חדשות לחיים משותפים בערים?

ﻣﺎ،
• ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮﻭﺭﺍﺕ
ّ
ﻭﺍ��ﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ ُﻗ ُﺪ ً
ﺃﻭ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺃﻭ ﺗﻮ ّﻗﻔﺖ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺃﻳّﺎﺭ ،ﻭﻣﺎ
ﻫﻲ ﺍﻟﻌِ ﺒَﺮ ﺍﻟﺘﻲ ُﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴّﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻥ؟

• מהן הפעולות הדרושות על מנת לשפר את מציאות החיים
והקשרים הבין-קהילתיים בערים המעורבות?

• ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍ��ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻌ��ﻗﺎﺕ
ﺑﻴﻦ _ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ؟

• מהם הקווים המנחים להפעלת מדיניות ממשלתית ביחס
לערים המעורבות ולערים מעורבות בהתהוות?

• ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴّﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴّﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ،ﻭﺗﻠﻚ ﺍ��ﺧﺬﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻞ ﻛﻤﺪﻥ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ؟

אנו מזמינים חוקרות וחוקרים ,לצד פעילות ופעילים
חברתיים להגיש הצעות להרצאות העוסקות באחת או
יותר משלוש שאלות אלו .על ההרצאות להיות מבוססות
מחקר או פעילות ולשפוך אור או להוסיף ידע חדש לגבי
השאלות שיעמדו במוקד יום העיון.

ﺍ��ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ،ﺇﻟﻰ
ﻧﺪﻋﻮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ
ّ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﻭﺽ ﻟﻤﺤﺎ��ﺍﺕ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭﺍﺣ ًﺪﺍ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍ��ﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ
ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﺃﻋ��ﻩ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎ��ﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ّ
ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻮﺀ )ﺃﻭ ﺗﻀﻴﻒ
ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ّ
ﺍﻟﺪﺭﺍ��.
ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻠﺐ
ﺻ
ﻓﻲ
ﺗﻘﻊ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍ��ﺳﺌﻠﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ( ﺣﻮﻝ
ُ
ّ

תקצירים בהיקף של  200מילים יש לשלוח
לכתובת denisch@openu.ac.il
עד לתאריך .28.3.2022
תשובות תישלחנה לפונים עד ה4.4.2022-

ﻣﻠﺨﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎ��ﺍﺕ )ﺑﺤﺠﻢ  200ﻛﻠﻤﺔ( ﺇﻟﻰ
ﺮﺳﻞ
ّ
ُﺗ َ
ﺍ��ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ denisch@openu.ac.il
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ
ّ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﻬﻮﻥ
ﺣ ّﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺃﻗﺼﺎﻩ  .28.3.2022ﻳﺤﺼﻞ
ّ
ﺍﻟﺮﺩ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﺃﻗﺼﺎﻩ 4.4.2022
ﻋﻠﻰ
ّ

