כנס ספיר על עתידה של פוליטיקה אחרת
מפגש בין האקדמיה לארגונים החברתיים
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ימים רביעי וחמישי כ"ד-כ"ה באדר ב' תשע"ד 26-27 ,במרץ 2014
אודיטוריום ע"ש נחמיה לב-ציון 9202 ,בניין האקדמיה
קמפוס המכללה האקדמית ספיר

יום רביעי ,כ"ד באדר ב' תשע"ד 26 ,במרץ 2014

יום חמישי ,כ"ה באדר ב' תשע"ד 27 ,במרץ 2014

 09:30 - 09:00התכנסות

 09:15 - 09:00התכנסות

 11:00 - 09:30מליאה א'

 11:00 - 09:15מליאה ו'

ברכות:
ד"ר ארז צפדיה  -יו"ר הכנס ,המכללה האקדמית ספיר
פרופ' עמרי ידלין  -המכללה האקדמית ספיר
מר יובל יבנה  -סמנכ”ל הקרן החדשה לישראל

מדינה משגיחה  -מדינה מנגישה

הרצאת פתיחה:

פוליטיקה אחרת בעידן של טכנולוגיות חדשות
יו"ר :מר יובל יבנה  -סמנכ”ל הקרן החדשה לישראל
מרצה :פרופ' יהודה שנהב  -אוניברסיטת תל אביב

יו"ר :ד"ר צבי שולדינר  -המכללה האקדמית ספיר
מר מיכאל איתן  -שר וח"כ לשעבר
ד"ר מיכאל (מייק) דהאן  -המכללה האקדמית ספיר
ד"ר ענת בן דוד  -אוניברסיטת אמסטרדם
מר דורון אופק  -מומחה לאבטחת מידע
 11:30 - 11:00הפסקה

 13:15 - 11:30מליאה ז'

 11:30 - 11:00הפסקה

האם הרשת נותנת לנו קול?

 13:15 - 11:30מליאה ב'

יו"ר :ד"ר מירב משה גרודופסקי  -המכללה האקדמית ספיר
ד"ר יצחק ספורטא  -אוניברסיטת תל אביב" ,העוקץ"
ד"ר אורית פרלוב  -המכון למחקרי ביטחון לאומי
גב' הודא אבו עבייד  -אלחיראק אל שבאבי
מר יובל אדמון  -הסדנא לידע ציבורי
מר חוסיין אלעוברה  -אתר פאנט ,פאנורמה

דמוקרטיה בעידן האינטרנטי
יו"ר :ד"ר מיכאל (מייק) דהאן  -המכללה האקדמית ספיר
ד״ר עדו נבו  -המכללה האקדמית ספיר
פרופ' שיזף רפאלי  -אוניברסיטת חיפה
פרופ' דני פילק  -אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ד"ר גייל טלשיר  -האוניברסיטה העברית

 14:15 - 13:15הפסקת צהריים

 14:15 - 13:15הפסקת צהריים

 15:45 - 14:15מליאה ח'

 15:45 - 14:15מליאה ג'

המחאה והחברה הרשתית

האם האינטרנט מספק כלים חדשים לדמוקרטיה?

יו"ר :ד"ר חנה כץ  -המכללה האקדמית ספיר
גב' דפני ליף  -מראשי מחאת 2011
ד"ר סוהיל דיאב  -פעיל מתחום המוניציפלי באוכלוסיה הערבית
גב' שרה העצני-כהן  -ישראל שלי
מר דני גיגי  -שתיל

יו"ר :מר מולי בנטמן  -המכללה האקדמית ספיר
פרופ' קרין נהון  -אוניברסיטת וושינגטון
ד"ר נעם למלשטריך לטר  -המרכז הבינתחומי הרצליה
מר ליאור גלרנטר  -אוניברסיטת בר אילן
ד"ר ג'ניפר שקבטור  -המרכז הבינתחומי הרצליה

 16:15 - 15:45הפסקה

 16:15 - 15:45הפסקה

 18:00 - 16:15מליאה ט'  -שולחן עגול

 18:00 - 16:15מליאה ד'

בין בוחרים לנבחרים

הממון ,הגלובליזציה וקץ הפרטיות

מנחה :מר קרלוס שטיגליץ  -שתיל
ח"כ דב חנין  -חד"ש
ח"כ חיליק בר  -העבודה
ח"כ תמר זנדברג  -מרצ
ח"כ עדי קול  -יש עתיד
גב' עינב אוחיון  -המכללה האקדמית ספיר
גב' אסמהאן אבו סויס  -המכללה האקדמית ספיר
מר יהודה סימון  -המכללה האקדמית ספיר
גב' חנה בריגע זרזסינסקי  -המכללה האקדמית ספיר

יו"ר :גב' רונית מילר  -המכללה האקדמית ספיר
מר אשר שכטר  -עיתונאי ,דה מרקר
עו"ד אבנר פינצ'וק  -האגודה לזכויות האזרח
ד"ר עטרה פרנקל פארן  -המכללה האקדמית ספיר
ד"ר יובל דרור  -המכללה למנהל

 18:30מליאה ה'
מליאה לכבודו של פרופ' ג'ימי וינבלט עם פרישתו

מדיניות חברתית בישראל

* הזכות לשינויים שמורה.

יו"ר :פרופ' זאב צחור  -לשעבר נשיא המכללה האקדמית ספיר
פרופ' אריה ארנון  -אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' אביה ספיבק  -אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' לאה אחדות  -המרכז האקדמי רופין
מגיב :פרופ' ג'ימי וינבלט  -המכללה האקדמית ספיר

לפרטים:
דוא"לpublicadmin@sapir.ac.il :
כתובת :המכללה האקדמית ספיר ,ד.נ .חוף אשקלון 79165

ברכות:
מנחה :ד"ר ארז צפדיה  -ראש המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית,
המכללה האקדמית ספיר
עו"ד גלעד שר  -יו"ר חבר הנאמנים והועד המנהל ,המכללה 		
האקדמית ספיר
פרופ' עמרי ידלין  -המכללה האקדמית ספיר
ד"ר נחמי פז  -מנכ"ל המכללה האקדמית ספיר
מר אלון שוסטר  -ראש המועצה האזורית שער הנגב
מר אלון דוידי  -ראש עיריית שדרות
מר שי חרמש  -היו"ר היוצא של הוועד המנהל ,המכללה האקדמית ספיר

הכנס ישודר בשידור ישיר באתר:

www.sapir.ac.il
הציבור מוזמן!

השכלה גבוהה בספיר.

ייעוץ והפקה :יוסי אורן  -מרצים  2000בע”מ
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רשימת משתתפי כנס ספיר 2014
גב’ אסמהאן אבו סויס ,סטודנטית במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית במכללה האקדמית ספיר .עובדת במחלקת ההנדסה בעיריית 		
רהט ,אמא לארבעה.
גב’ הודא אבו עבייד ,חברת הגרעין המייסד של ‘אלחיראק אלשבאבי’ .התארגנות הצעירים נגד הצעת חוק פראוור-בגין .בוגרת תואר 		
ראשון במזרח תיכון ולימודי מגדר מאוניברסיטת בן גוריון בנגב ,וסטודנטית לתואר ראשון במשפטים במכללה האקדמית קרית
אונו .עוסקת בניהול זירות פייסבוק.
מר יובל אדמון ,מנכ”ל עמותת הסדנא לידע ציבורי.
גב’ עינב אוחיון ,סטודנטית במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית במכללה האקדמית ספיר .מנהלת עמותת התיירות “שפלת יהודה”.
מר דורון אופק ,יועץ בתחומים של אבטחת מידע ,תוכנה חופשית ומערכות קריטיות .אקטיביסט טכנולוגי ,אוונגליסט של תוכנה חופשית
וקוד פתוח ,מרצה באוניברסיטת בן גוריון.
פרופ’ לאה אחדות ,ראש המחלקה לכלכלה וניהול במרכז האקדמי רופין .עמיתת מחקר בתוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים.
בתפקידה לשעבר כסמנכ”לית הביטוח הלאומי למחקר ותכנון עסקה בעיצוב מדיניות חברתית ובמחקר על עוני ואי שוויון.
מר מיכאל איתן ,ח”כ ושר לשעבר.
מר חוסיין אלעוברה ,עיתונאי באתר פאנט בעיתון פאנורמה.
פרופ’ אריה ארנון ,פרופסור מן המנין בחוג לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון בנגב .ייסד ועמד בראש התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר.
משמש כמתאם הצד הישראלי וכחבר ועדת ההיגוי של קבוצת  Aixהעוסקת ביחסים הכלכליים שבין ישראל לפלסטינים.
ד”ר ענת בן דוד ,פוסט-דוקטורנטית ומרצה בתכנית ללימודי מדיה ותרבות דיגיטלית ,אוניברסיטת אמסטרדם.
מר מולי בנטמן ,דוקטורנט למדע המדינה .מחקרו עוסק בדמיון פוליטי ודמוקרטי בעידן הדיגטלי .מרצה במכללה האקדמית ספיר.
ח”כ חיליק בר ,מפלגת העבודה.
גב’ חנה בריגע זרזסינסקי ,סטודנטית במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית במכללה האקדמית ספיר .תושבת ירוחם ומנהלת המרכז
להתנדבות וחברה בישוב.

		

מר דני גיגי ,יועץ מדיניות וניו-מדיה בשתיל .מארגן קואליציות סביב נושאים חברתיים ,ומכשיר ארגונים על עבודה בניו-מדיה.
מר ליאור גלרנטר ,דוקטורנט באוניברסיטת בר-אילן .חוקר את ייצור וצריכה של ידע בויקיפדיה .מלמד באוניברסיטאות תל-אביב ובר		 -
אילן.
ד”ר מיכאל (מייק) דהאן ,חוקר ומרצה במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית ובית הספר לתקשורת במכללה האקדמית ספיר .מראשוני 		
החוקרים בארץ בצומת של אינטרנט ,טכנולוגיה ,חברה ופוליטיקה.
מר אלון דוידי ,ראש עיריית שדרות.
ד”ר סוהיל דיאב ,דוקטור למדע המדינה מאוניברסיטת יורק .מחקרו עסק בארגונים ללא מטרות רווח בחברה הפלסטינית בישראל .כיהן
בין השנים  1998-1991כסגן ראש העיר נצרת ,ובשש השנים האחרונות יועץ לראש עיריית נצרת.
ד”ר יובל דרור ,ראש המסלול לתקשורת דיגיטלית בבית הספר לתקשורת ,המסלול האקדמי המכללה למנהל.
גב’ שרה העצני כהן ,בוגרת תואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית .עומדת בראש תנועת ”ישראל שלי” ,התנועה הציונית-
לאומית הגדולה בארץ ברשת האינטרנט.
פרופ’ ג’ימי וינבלט ,הנשיא היוצא של המכללה האקדמית ספיר.
ח”כ תמר זנדברג ,מרצ.
ח”כ ד”ר דב חנין ,חד”ש.
מר שי חרמש ,היו”ר היוצא של הועד המנהל של מכללת ספיר.
ד”ר גייל טלשיר ,חוקרת ומרצה בכירה בחוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית .ראש המרכז להכשרת בכירים ,ראש תכנית המ”א
לבכירים בשירות המדינה ,וראש תכנית ההכשרה לראשי ערים חדשים בבי”ס למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית.
מר יובל יבנה ,סמנכ”ל הקרן החדשה לישראל.
פרופ’ עמרי ידלין ,המכללה האקדמית ספיר.
ד”ר חנה כץ ,מרצה במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית ובבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר .חוקרת את הקשר בין
תפיסות ובין פרדיגמות מדיניות בדגש על תחום העוני; ההשפעה של ארגוני חברה אזרחית על מדיניות ציבורית; בינתחומיות 		
ועוד .חברה בפורום רווחה של מרכז טאוב וחברת הנהלה במרכז הישראלי לקידום צדק חברתי.

1

גב’ דפני ליף ,בימאית ,עורכת ופעילה חברתית .יוזמת המחאה החברתית  2011בישראל.
ד”ר נעם למנשטרייך לטר ,דיקן מייסד בית הספר סמי עופר לתקשורת; המרכז הבינתחומי הרצליה .יו”ר האגודה הישראלית לתקשורת.
גב’ רונית מילר ,מרצה בתחומי הפסיכולוגיה הארגונית וניהול משאבי אנוש במכללת ספיר .מאמנת בתחומי פיתוח הקריירה האישית ויועצת
ארגונית.
ד”ר מירב משה גרודופסקי ,ראש בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר .חוקרת בתחום של עבודה סוציאלית וזכויות
אדם .בחמש השנים האחרונות מפתחת יחד עם סטודנטים וקהילות בשדרות ואופקים מרכזי זכויות חברתיות.
ד”ר עדו נבו ,מרצה למנהל ומדיניות ציבורית במכללת ספיר .עוסק בפוליטיקה הישראלית ובתרבות פוליטית
פרופ’ קרין נהון ,פרופסור חבר בבית הספר למידע באוניברסיטת וושינגטון ובמרכז הבינתחומי הרצליה .מחברת הספר Going Viral
העוסק בוויראליות של המידע ובהשפעתו על הפרט והכלל.
מר יהודה סימון ,סטודנט במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית במכללה האקדמית ספיר .תושב בארי ומנהל מחלקת הדפסת גליונות בדפוס
בארי .פעיל במפלגת העבודה.
ד”ר יצחק ספורטא ,מרצה בפקולטה לניהול אוניברסיטת תל-אביב; מעורכי אתר האינטרנט “העוקץ”.
פרופ’ אביה ספיבק ,מרצה במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון ,ועמית בכיר במכון ון ליר .לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל.
ד”ר נחמי פז ,מנכ”ל המכללה האקדמית ספיר
פרופ’ דני פילק ,ראש המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון ,חבר “רופאים לזכויות אדם” וחבר הנהלה במרכז אדווה לחקר
אי השוויון.
עו”ד אבנר פינצוק ,ראש תחום מידע ופרטיות ב”אגודה לזכויות האזרח” .עוסק בקידום מגוון של זכויות אזרחיות ופוליטיות ,לרבות חופש
הביטוי והמחאה ,חופש המידע ,הזכות לפרטיות ושוויון.
ד”ר אורית פרלוב ,מומחית לענייני רשתות חברתיות וחוקרת הלכי רוח ומגמות של החברות האזרחיות באמצעות המדיה החדשה 		
במדינות הערביות .חוקרת במכון למחקרי ביטחון (.)INSS
ד”ר עטרה פרנקל פארן ,ראש מסלול תקשורת דיגיטלית בביה”ס לתקשורת במכללת ספיר .חוקרת ומרצה בתחום טכנולוגיות מידע 		
ותקשורת ושותפה בחברת ייעוץ והדרכה ( )AAFRבתקשורת /מדיה חברתית.
פרופ’ זאב צחור ,הסטוריון; מייסד המכללה האקדמית ספיר ולשעבר נשיא המכללה.
ד”ר ארז צפדיה ,יו”ר הכנס ,מרצה וראש המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית במכללת ספיר .חוקר ומפרסם בתחומים של מדיניות מרחבית.
חבר הנהלות המכללה האקדמית ספיר ,קולות בנגב ובמקום מתכננים למען זכויות תכנון.
ח”כ ד”ר עדי קול ,יש עתיד.
פרופ’ שיזף רפאלי ,ראש המרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה ,חוקר בתחומי טכנולוגיית המידע והחברה ,חבר בדירקטוריון 		
המרכז לרשתות ודמוקרטיה וחבר הוועד המנהל של עמותת ויקימדיה.
ד”ר צבי שולדינר ,מרצה בכיר במחלקה למדיניות ציבורית במכללה האקדמית ספיר .היוזם והמייסד של “כנס ספיר”.
מר אלון שוסטר ,ראש המועצה האזורית שער הנגב.
מר קרלוס שטיגליץ ,סמנכ”ל שתיל.
מר אשר שכטר ,עיתונאי ב TheMarker-ומחבר הספר ״רוטשילד :כרוניקה של מחאה״.
פרופ’ יהודה שנהב ,מרצה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב ובמכון ון ליר .עוסק במחקריו בסוציולוגיה של
הבירוקרטיה ניהול וקפיטליזם אמריקאי וכן בריבוד ואתניות בחברה הישראלית .ממייסדי הקשת הדמוקרטית המזרחית.

		

ד”ר ג’ניפר שקבטור ,חברת סגל בבית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה ויועצת לענייני ממשל 		
מקוון בבנק העולמי .מחקריה עוסקים בסוגיות של אינטרנט ודמוקרטיה ,ממשל מקוון ,והשפעת האינטרנט על מערכות ממשל 		
במדינות מפותחות ומתפתחות.
עו”ד גלעד שר ,יו”ר הוועד המנהל ,המכללה האקדמית ספיר.
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