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פעילות אקדמית:
ד"ר עירית קינן היא מרצה בכירה במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה ,בו היא עומדת בראש
התוכנית לתואר שני בחינוך חברה ותרבות .בנוסף ,היא מכהנת כחברת הנהלה וכראש התכנית
לאחריות חברתית במכון לאחריות אזרחית של המרכז .היא בעלת תואר דוקטור מאוניברסיטת תל-
אביב ,ובעבר לימדה באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת חיפה.
עבודתה האקדמית עוסקת בחברה הישראלית ,בהיבטים שכורכים סוגיות היסטוריות ועכשוויות עם
אחריות חברתית ,רב תרבותיות ,צדק חברתי ופיוס אתני ולאומי .היא פרסמה מאמרים רבים בנושאים
אלה בכתבי עת מדעיים ומקצועיים ובאמצעי התקשורת.
ספרה הראשון על ניצולי השואה וחייהם במחנות העקורים אחרי מלחמת העולם השנייה זכה בפרס
יצחק שדה .ספרה השני "כאילו היא פצע נסתר :טראומת מלחמה בחברה הישראלית" ,ייצא לאור
בינואר  2442בהוצאת עם עובד.
בשנת הלימודים  2442-9שהתה כחוקרת אורחת במרכז ללימודי ישראל באוניברסיטת ניו-יורק,
ובסמסטר ב' של שנת הלימודים תשע"ב ,תלמד צדק חברתי ואחריות תאגידית כמרצה אורחת
באוניברסיטת  UCLAבלוס אנג'לס.

פעילות ציבורית-חברתית:
לאורך כל הקריירה שלה מקפידה עירית לשלב את עבודתה האקדמית עם עשייה חברתית וציבורית .בין
היתר ,היא כיהנה כיועצת לנשיא אוניברסיטת חיפה לאחריות חברתית וכיו"ר כנס חיפה לאחריות
חברתית; הייתה המנהלת המקימה של מרכז יצחק רבין לחקר ישראל בתל אביב ,שנוסד לאחר רצח
ראש הממשלה; והיא היוזמת של עמותת "קו משווה" ,לקידום שוויון הזדמנויות בתעסוקה לאקדמאים
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ערבים ,אותה יסדה לפני כשלוש שנים בשיתוף עם מר דב לאוטמן ,והיא חברה פעילה בוועד המנהל
שלה גם כיום.

השתתפות בועדות ומועצות מנהלים


קו משווה ,עמותה לקידום שוויון בתעסוקה לאקדמאים ערבים .יוזמת ,מייסדת וחברת הועד המנהל



חברת הועד המנהל ,מכון שטרוכליץ לחקר השואה ,אוניברסיטת חיפה



שיתופים לקידום החברה האזרחית ,חברת הועדה המייעצת ()2442 – 2442



הועדה למעורבות סטודנטים ואקדמיה בקהילה ,המועצה להשכלה גבוהה ()2442



מכון התקנים הישראלי ,התקן לאחריות חברתית ,חברת צוות המומחים שהכין את התקן (פורסם
בשנת )2442



 , ISOתקן בינלאומי לאחריות חברתית (ראשון מסוגו בעולם) ,חברת הצוות הישראלי להכנת התקן
הבינלאומי ( ,) 2442-2442חברת הועדה המייעצת הבינלאומית להנהלה של תהליך התקינה הבינלאומי
(.)2442



הועדה לבחירת היזם החברתי ,גלובס ,חברת ועדה2442 ,



כנס שדרות ,חברת ועדת ההיגוי)2445 – 2440( ,



חברת ועדת ההיגוי" ,קבוצת הסכמה לאומית" לקרוב בין דתיים ,חילוניים וחרדים ,לאורך כל תקופת
קיומה (.)4992-2444

פרסומים (רשימה חלקית מצומצמת):
ספרים
כאילו היא פצע נסתר ,טראומת מלחמה בחברה הישראלית (בדפוס ,עם עובד).
לא נרגע הרעב ,ניצולי השואה ושליחי ארץ ישראל ,גרמניה ,4905-4902 ,עם עובד( 4992 ,זכה בפרס
יצחק שדה).
מאמרים
א .כתבי עת מדעיים ומקצועיים:
 טראומת המלחמה ואנחנו – השיח והמראה ,בנוגע לרגש ,גיליון  ,42מאי .2444
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"Collective memory and intergroup leadership – the case of Israel", in: Todd L.



Pittinsky (ed.), Crossing the Divides, Intergroup Leadership in a World of
Difference, Kennedy School of Government, Harvard Business School Press, 2009.


"אחריות חברתית באוניברסיטאות :כוחו ותפקידו של הידע" ,בתוך :לזרוביץ-הרץ רחל ,ואופלקטה יזהר
(עורכים) ,מגדר ואתניות בהשכלה הגבוהה .חיפה :פרדס.2449 ,



"מלחמת ששת הימים כמראה לעידן תקשורתי שחלף" ,בתוך :ששה ימים ,שלושים שנה ,מרכז יצחק
רבין לחקר ישראל ועם עובד.4992 ,
"Peace, pain and shadows", in: Coexist International Magazine, Thomas O'dwyer (ed), The



Coexist International Association, Printed Edition, February-March 2001, pp. 22-23.
"At a doom History", in: Coexist International Magazine, Thomas O'dwyer (ed), Printed
Edition, February-March 2001, pp. 28-29.
 " זיכרון השכול כפיקדון בידי הנוער בישראל" ,בתוך :חוברת ליום הזיכרון ,משרד הביטחון ,המחלקה
להנצחת החייל.2444 ,
" נקודות של סולידאריות חברתית בעמדות הנוער בישראל :צבא ,תרומה לחברה ,יחסי חילוניים דתיים,
היחס לשואה ,רצח רבין" ,בתוך :עמדות אישיות ,חברתיות ולאומיות של הנוער הישראלי בשנת היובל,
מחקר משותף של קרן פרידריך אברט ,המכון למחקר כלכלי חברתי ,ומרכז יצחק רבין לחקר ישראל,
( 4992עברית ,ופרסום מקוצר באנגלית).

ב .עיתונות ואינטרנט:


"זמן הפיקחון – סארמאגו והמחאה החברתית" ,דה-מרקר22.2.2444 ,



"צעד ראשון לפיוס – כוחו של הזיכרון הקולקטיבי" ,וואלה חדשות5.2.2444 ,



"סיעה במחיר מגילה" ,עיתון הארץ ;4.2.2444 ,חדשות מחלקה ראשונה.22.4.2444 ,



"אתיקה של אחריות חברתית" ,אחריות חברתית ,מוסף מיוחד ,עיתון הארץ ,מאי 2442



"לבחור איך לזכור" ,ידיעות אמריקה ,ניו יורק (מוסף של ידיעות אחרונות בחוף המזרחי של ארה"ב),
ואתר חדשות מחלקה ראשונה ,ישראל ,נובמבר 2442



"המחיר של אי החזרת השבוי" ,YNET ,יוני 2442

" כל העם במילואים (אזרחיים)" ,ראיון ל"הד המתמיד" ,בטאון המועצות האזוריות ,נובמבר .2442
" הקהילה תרוויח וגם הסטודנט" ,עיתון הארץ ,ינואר 2442
" מגמדים את השואה" ,עיתון הארץ ,אוגוסט 2445
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2440  מאי, חדשות מחלקה ראשונה,""הסטטיסטיקה של הנופלים



2440  ינואר, חדשות מחלקה ראשונה,""ההולכים לפני המחנה



)כנסים וימי עיון (רשימה חלקית
 כנסים מדעיים.א


"The River of Forgetfulness, Collective Memory and Emotional Readiness for

Reconciliation: Israel as a case study", in: International Journal of Arts and Science (IJAS) &
European Confederation of Upper Rhine Universities, Conference for Academic Disciplines,
Aix-En-Provence, June 2011


"Collective memory as a prism to evaluate reconciliation", presented in: The Limits of

Memory, 2010 NSSR Memory Conference, The New School for Social Research, New York,
March 2010.


"Collective memory and reconciliation – will they ever meet? The case of Israel",
presented in: AIS2008, Conference for Israel Studies, New York University, May 2008.



Inergroup leadership, researchers' workshop, Kennedy School, Harvard University,
15.11.2006.
2442 ,2442 , יו"ר הכנס,כנס חיפה השנתי לאחריות חברתית



," "לקראת חיים חדשים, הרצאה ביום עיון לכבוד ספרה של חגית לבסקי,""ניצולי השואה – זיכרון נוכח



29.44.2442 ,יד ושם
 הרצאה בכנס אחריות." אחריות חברתית בין המגזרים במשק הישראלי,"של מי האחריות הזאת



.9.5.2442 , אוניברסיטת חיפה, המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי, חזון ומציאות:חברתית
, אוניברסיטת חיפה, הרצאה בכנס אקדמיה עסקים וקהילה,""אחריות חברתית של האוניברסיטאות
22.2.2445
 "Women in war – the case of Israel", A paper presented at the convention: “No war Without
Women – Without Women No Peace?”, Friedrich Ebert Stiftung, and Marie-Schlei-Verein,
Bonn, Germany, November, 2000.

 כנסים מקצועיים.ב
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"מגילת העצמאות ,אזרחות ורב תרבותיות" ,הרצאה בכנס "בין הגדה לעצמאות" לאנשי חינוך ,המועצה
האזורית עמק חפר ,אפריל2444 ,



כנס ראות  , 45השתתפות כמומחית" ,שולחנות עגולים לגיבוש מדיניות של שיתוף תלת מגזרי לקידום סוגיות
חברתיות".2442 ,

" גבולות ההפרטה" ,השתתפות במפגש מומחים להכנת תגובה במסגרת העתיקה לבג"ץ כנגד הפרטת בתי
הסוהר ,המכללה האקדמית למשפטים רמת גן2442 ,


יום עיון על חיזוקה של החברה הישראלית בצפון ,השתתפות כמומחית בשולחנות עגולים ,שתי"ל

והמכללה האקדמית אורט בראודה כרמיאל ,אוקטובר 2442
 "Social Responsibility of Higher Education Institutions, Vision and Practice", presentation in:
Workshop for Higher Education Senior Staffs, The University of Haifa, the AcademyCommunity Partnership for Social Change at the Hebrew University in Jerusalem, and the
Rabin Center, 2007.


"רב תרבותיות במקום העבודה – אתגרים ויתרונות" ,פורום העסקים של ארגון מ.ע.ל.ה לאחריות חברתית,
2445


"Mutual perceptions of new immigrants and the receiving society: The case of Israel",

Presentation in: The Ninth International Metropolis Conference, Geneva, 2004.
Jewish Arab conflict in Israel, a talk to young Jewish leaders, Ministry of Foreign Affairs,



2001


"זכויות האדם – בין תיאוריה לפרקטיקה" ,הרצאה למנהלים ומפקחים ,המחוז לחינוך תיישבותי ,משרד
החינוך ,המרכז לארץ ישראל יפה.2444 ,



"תפיסות משתנות של אבל וגבורה" ,הרצאה ביום עיון על התמודדות החברה הישראלית עם שכול על רקע

ביטחוני ,משרד הביטחון ,המחלקה להנצחת החייל.42.0.2444 ,

הופעות בטלוויזיה (רשימה חלקית):


"שאלה של אחריות" ,דיון על אחריות חברתית באקדמיה ,שתי תכניות ,מראיינת ומנחה ,הערוץ
האקדמי( 2445 ,משתתפים :פרופ' אהרון בן-זאב ,פרופ' אהרון צ'חנובר; פרופ' פייסל עזאיזה ,פרופ' צבי
איזיקוביץ ,פרופ' רון רובין ,ד"ר רבקה יהב).



"גבולות ההפרטה" ,מראיינת ומנחה ,דיון בהשתתפות פרופ' דני גוטווין ופרופ' בני בנטל ,הערוץ
האקדמי ,פברואר .2442
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"בזכות ההבדל ,הפרויקט הרב תרבותי בישראל" ,מראיינת עת פרופ' יוסי יונה ,אוניברסיטת בן גוריון
על ספרו ,שתי תכניות ,הערוץ האקדמי ,מארס .2442



"מוסף מיוחד :כנס חיפה הראשון לאחריות חברתית" ,יומן אקדמי ,שיחה עם אמיר גילת ,מאי 2442



"עובדים זרים בישראל" ,מראיינת ומנחה ,דיון בהשתתפות מומחים ,הערוץ האקדמי ,יולי 2442



"המחיר הראוי להחזרת שבויים" ,ערוץ  ,2יוני 2442



"על סוגיית המחיר להחזרת השבויים" ,הערוץ האקדמי ,יוני 2442

דו"חות וחוות דעת מומחה (רשימה חלקית)


ניירות עמדה בתחומי הפעילות של הסוכנות היהודית (עלייה ,קליטה ,חינוך יהודי ציוני ,סוגיות
חברתיות של החברה הישראלית ,מצב היהודים בעולם ,סוגיות בפילנתרופיה ,ועוד)2440 – 2442 ,



ניתוח אסטרטגי של עבודת הסוכנות היהודית2440 ,



התפתחויות דמוגרפיות בעולם היהודי (מחוץ לישראל) ,תחזיות והשלכות ,ראש צוות חשיבה ,כנס
הרצליה השלישי (חברי הצוות :פרופ' סרג'יו דלה פרגולה ,ד"ר זאב חנין ,פרופ' סטיב מרטין כהן ,פרופ'
ולדימיר שפירא)2442 ,



חוות דעת והמלצות לשיתוף פעולה יהודי ערבי בגליל ,בעקבות אירועי אוקטובר  ,2444הוזמן על ידי
סטף ורטהיימר ,במסגרת פעילותו לפיתוח הגליל (.)2444
National Center for Coexistence, expert opinion for the Slifka Foundation, 2000.
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