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יום שני, 19.06.2017, 22:00-08:45

בתמיכת: החוג לאמנות התאטרון, ביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי, 
ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן מהטה, ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב 

טיש, החוג לתקשורת ע"ש דן, אוניברסיטת תל אביב, המכון הישראלי 
לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר.

ועדת ההיגוי
מיכל אביעד

במאית קולנוע, ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש, אוני' ת“א

דנה אולמרט
החוג לספרות, אוני' ת“א

זהר איתן
המגמה למוזיקולוגיה, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן מהטה, אוני' ת“א

ניצן בן שאול
ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש, אוני' ת“א

סלבה גרינברג
דוקטורנטית ומרצה בביה"ס לקולנוע וטלווזיה ע"ש סטיב טיש, אוני' ת“א

אורלי לובין 
החוג לספרות, אוני' ת“א

גד קינר קיסינגר 
החוג לאמנות התאטרון, אוני' ת“א

אילה רונאל
ביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי, אוני' ת“א

אורלי שבי
החוג לתולדות האמנות, אוני' ת“א

מפיקת הכנס
אילאיל לב כנען

עיצוב גרפי
סטודיו מתן אמסלם

שיווק
גליה צוקר

עוזרות הפקה
נעם פורטר שרת, טל גרוץ, רוני בן שיר 
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תכנית הכנס

freedomtau@gmail.com
לפרטים נוספים



 13:20-13:15 מופע
(spoken word) "יונתן קונדה, "דברו דבר

13:30-13:20 הפסקה

 15:00-13:30 רב שיח: אמנים פלסטינים אזרחי ישראל מדברים ומדברות על 
חופש הביטוי

מנחה: אמל מורקוס

דוברים\ות: תאופיק אבו ואיל (במאי קולנוע), מוחמד בכרי (במאי קולנוע ושחקן), 
חנאן אבו-חוסיין (אמנית פלסטית), מוראד חסן (שחקן תאטרון), מייסלון חמוד 

(במאית קולנוע), מרואן מחול (משורר ומחזאי), סאמר סוויד (מנהל המרכז הערבי 
לתכנון אלטרנטיבי), אריג'  סרחאן (מהנדסת המועצה המקומית מג'ד אל כרום), 

חוסני אלח'טיב שחאדה (ראש החוג לאמנות חזותית, מכללת לוינסקי, אוצר 
ומשורר)

מגיבה: גלית והבה-שאשו, ראש מנהל תרבות, משרד התרבות

 
 15:05-15:00 מופע

ק.ג., "עד" (פרפורמנס)

15:15-15:05 הפסקה

 16:45-15:15 על חופש ביטוי באמנות (חלק ב')
יו"ר: גד קינר קיסינגר

קטע מתוך רצח מאת חנוך לוין, בימוי: אילאיל סמל, בהשתתפות: ענאן אבו 
ג'אבר, הדר גבאי, יותם גוטל, קרלוס גרזוזי, ארנון רוזנטל.

יהושע סובול, צו סירוס.

אילן אבישר, צנזורה, זהות ויצירת האמנות.

שלי כהן, על אדריכלות, ביקורת והתנגדות.

יאיר ליפשיץ, מצוות תוכחה וגבולות הביטוי 'חופש הביטוי'.

 17:10-17:00 מופע
מקהלת גיא בן-הינום, מוזיקה מאת נועם ענבר, טקסטים מאת יונתן לוי ואהרון 
שבתאי, חברים במקהלה: נעם אחדות, לילה בטרמן, יונתן גולדמן, אלה דניאל, 

חיים חביב, יפעת זיו, תמרה נישרי, שרה וארז, סאן מאיליך, אמיר מאיר, דור מגן, 
רות סגן כהן, אילנה סניטמן, נעמי עטר, נועם ענבר, עידו עקוב, עמית פישביין, פיי 

שפירו ומיכל תמרי.

17:15-17:10 הפסקה

 18:45-17:15 מגדר ואמנות: צנזורה, הדרה ופעולת התנגדות של נשים יוצרות
יו"ר: דנה אולמרט

שירה ריכטר, הצנזורה הסמויה של נושא האימהות בשיח הפמיניסטי-אמנותי: 
על ההדרה שאני חווה בשדה האמנות בישראל.

ליאור אלפנט, על אלימות ואהבה 'נכונה': צנזורה והגבלות גיל בסרטי 
להטב"קים ואחרים בישראל.

מיכל היימן, לקראת נוהל חדש של הטרדה מינית: הטרדות חזותיות, 2017.

הלן ינובסקי ורימה עיסה, בעיניים שלהן – פלסטיניות מתעדות את החיים תחת 
הכיבוש בפרויקט המצלמות של "בצלם". 

18:50-18:45 הפסקה

 19:50-18:50 ההודאה: מאבק על הזכות והחובה לנקוט עמדה 
ימוסרית-פוליטית

דו שיח בין מוטי לרנר וסיני פתר, יוצרי ההודאה 

שתי סצנות מתוך ההצגה ההודאה (מאת: מוטי לרנר, בימוי: סיני פתר, שחקנים: 
דניאל ברטוב, רובא בלאל, חווה אורטמן, עודד קוטלר, ניצן לברטובסקי)  

 

דיון עם השחקנים\יות

   

20:00-19:50 הפסקה

 20:15-20:00 
מקבץ שני מתוך תחרות סרטי סטודנטים על חופש הביטוי

20:20-20:15 הפסקה

 21:50-20:20 זהירות – מוזיקה!
יו"ר: זהר איתן

אכד יזרעאל (מבצעים: ארבל ארוך ואכד יזרעאל),� Rasul  שליח - לגיטרה 
חשמלית ואלקטרוניקה.

אורי עגנון, איך מדברים על מה שמותר להגיד? על הלחנת ספרי לימוד ישראלים

מעיין צדקה, גבולות וחופש בקריאות מחאה.

יובל שקד, זהירות – מוזיקה!

אמנון וולמן , ישראלי – שים לב: אם הגעת עד לכאן – טעית!*

*שלט אזהרה בכביש 443

22:00-21:50 תודות
אילאיל לב כנען

 09:15-08:45 התכנסות 
דברי פתיחה: ניצן בן שאול

מקבץ ראשון מתוך תחרות סרטי סטודנטים על חופש הביטוי

 09:45-09:15 הרצאות פתיחה
משה צוקרמן, אוטונומיית האמנות וחופש הביטוי. 

דניאל בר-טל,  שימוש בצנזורה עצמית בישראל -  מנגנון לפגיעה בחופש 
המידע.

 11:15-09:45 על חופש ביטוי באמנויות (חלק א')
יו"ר: ניצן בן שאול 

רם לוי,  מדוע כל אזרחי ישראל חייבים לדעת מה קרה בראס סודאר ב-9 במאי 
?1967

לאון פרנקו , הרומן הפסוודו-פוליטי.

גבי ברזל, "שיח לוחמים - הסלילים הגנוזים" כמלחמת שחרור על חופש הביטוי.

ג'אד נאמן, פרא אדם. על חופש ביטוי של הגוף.

 

 11:20-11:15 מופע
נטלי וקסברג כהן, "פרשת הקקי - תגובה למעצר" (עבודת וידאו)

11:30-11:20 הפסקה

 11:45-11:30 
מנחם מאוטנר, תמיכת המדינה באמנויות בלא לפגוע בעצמאותן

 13:15-11:45 רב שיח: איומים והתנכלויות לחופש  הביטוי בישראל
מנחה: דניאל דור

דוברים\ות: שירה אוחיון (התזמורת האנדלוזית ירושלים, קואליציית לבי במזרח), 
יוסי דהאן (חוקר ועיתונאי, יו"ר מרכז אדווה, העוקץ, ידיעות אחרונות), אופירה הניג 

(במאית תאטרון), עינת וייצמן (שחקנית ויוצאת תיאטרון), עאמר חליחל (מנהל 
אמנותי, תאטרון אל מידאן), אסנת טרבלסי (מפיקת קולנוע, ראש פורום היוצרים 

הדוקומנטרים), קרן ידעיה (במאית קולנוע), אלון כהן ליפשיץ (אדריכל, עמותת 
"במקום"), חן משגב (החוג לפוליטיקה וממשל, אונ' בן גוריון), דניס משקביץ' (אוצר, 

גלריה ברבור), אוריאל קון (עורך, הוצאת תשע נשמות), עינת פישביין (מקימה 
ועורכת המקום הכי חם בגיהנום)

מגיבה: גלית והבה-שאשו, ראש מנהל תרבות, משרד התרבות


