
 

  

 

  

 הזמנה לסדנה 
 מפנה מטריאלי? ל העת - סדנה: צדק מעברי במרחב המקומי

 2022יוני ב 19אוניברסיטת תל אביב, 
 

    הסדנה נערכת כחלק מהכנס הבינלאומי 
Transitional Justice: A Time for a Material Turn? 

 2022יוני, ב 13-14כנס וירטואלי, 
 

  עורכיםה לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית בירושלים  במדי שנה, מרכז מינר
מעברי.   בצדק  העוסק  בינלאומי  מעברי  כנס  רב   (Transitional Justice)צדק  ומחקר  עשייה  תחום  הוא 

ממשטר אוטוקרטי לדמוקרטי יותר, וממצבי סכסוך לפיוס   -תחומי המתמקד בתהליכים של מעבר פוליטי  
ושלום, ומציע שורה של מוסדות, תהליכים ופרקטיקות שנועדו לתמוך בהתמודדות המורכבת עם עוולות 

היקף.  בתאריכים  השנה    רחבות  הכנס  הצדק ויעסו,  13-14.6.22יתקיים  בשדה  המטריאלי  במפנה  ק 
 .  לכנס בקול הקוראהמעברי. לפרטים נוספים, ראו 

סדנה  השנה  לכנס,    בסמוך המקומי בעברית  נערוך  במרחב  מעברי  בצדק  ממוקד  ודיון  שיח  שתאפשר 
, וכן בנושא, הקרנת סרטוהצגת מחקרים  הסדנה תכלול פאנלים  לחוקרות וחוקרים הפועלות.ים בישראל.  

  שיח פתוח אודות קידום ומיסוד תחום הצדק המעברי בישראל.

מציאות ייחודית של סכסוך , על רקע  במרחב המקומיהסדנה תבחן את המורכבות של שיח הצדק מעברי  
. מהם  חברתיים עמוקים, נסיגה דמוקרטית והפרות זכויות אדם נרחבות-וכיבוש מתמשך, שסעים פנים

תפקידו   מהו  בהקשר המקומי? בפרט,  פנייה ליוזמות מעבריות ולשיח מעברי  האתגרים והסיכונים של  
 ? האפשרי של מפנה מטריאלי בדילמות אלו

עם זאת, בשל אי הוודאות    .באוניברסיטת תל אביבכמפגש פיזי  ותתקיים    19.6.22סדנה זו תיערך ביום  
 הכרוכה במגפת הקורונה, יתכנו שינויים בסמוך למועד הסדנה.

. נוכח מספר המקומות המוגבל, נבקש סדנהקחת בחלק בוקרים מכל הדיסציפלינות מוזמנים לחוקרות וח
 .  2022מרץ, ב 31לאשר את השתתפותכם עד ליום 

להצגת  בנוסף,   הצעות  להגיש  וחוקרים  חוקרות  מזמינות  הסוגיות מחקר  אנו  בכלל  הסדנה,  במהלך 
הגשת הצעות שיעסקו בהיבטים המטריאליים של . בפרט, נעודד  יהקשורות לצדק מעברי במרחב המקומ
מטריאל היבטים  דוגמת  אלו,  נפקדים; ישאלות  לנכסי  האפוטרופוס  מוסד  היסטוריות;  עוולות  של  ים 

ארכיונים, מוזיאונים וועדות לבירור אספקטים מטריאליים של  פיצויים והשבה;   תרופות של שילומים,
היסטורית החפצים  ,  אמת  פורנזית;עדות  וארכיטקטורה  ארכיאולוגיה  מטריאליות   והשרידים,  עוולות 
ודיגיטליים ביחס לעדות;  ;בהקשר המקומי תפקיד החברה האזרחית ביחס לצדק   שינויים טכנולוגיים 

 . ; וסוגיות נוספותמעברי מטריאלי במרחב המקומי

קורות חיים  בצירוףים יחד מיל 750הגיש הצעת מאמר של עד חוקרות וחוקרים ל מזמינות אנו לצורך כך, 
אנא ציינו בתקציר ההצעה, "הצעה לסדנת צדק מעברי במרחב   .2022מרץ,  ב  31לא יאוחר מיום    ,קצרים

 .  TJMinerva@tauex.tau.ac.il למיילשאלות לגבי הסדנה, ניתן לפנות הגשת הצעות או לל המקומי".

 הוועדה המארגנת של הכנס
 אוניברסיטת תל אביב:

 , יוליאנה ליטובליאורה בילסקי, רחל קלגסברון, תמר לוסטר, כנרת שדה
 

 :האוניברסיטה העברית בירושלים
 וארירין הועעינת אלבין, דני עברון, 
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