
תכנית הכנס השנתי
 23.2.23

האגודה הישראלית למדע המדינה

פוליטיקה
ודמוקרטיה
בעידן של
תמורות
גורליות

POLITICS &
DEMOCRACY
IN AN ERA OF
FATEFUL
TRANSITIONS

בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב״ל 
אוניברסיטת תל אביב 

המכון לממשל ולמדיניות ע"ש הרולד הרטוך
הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון



רישום והתכנסות - בניין נפתלי 8:00 - 9:00

9:00 - 10:30
 

רצועת
מושבים
מקבילים

1

10:45 - 12:15
 

רצועת
מושבים
מקבילים

2 

 12:30 - 13:30

13:45 - 15:15
 

רצועת
מושבים
מקבילים

3

15:30 -
17:00

 
רצועת
מושבים

מקבילים 
4

ברכות  |  שולחן עגול:  ההמהפכה המשפטית ועתיד המשטר הפוליטי בישראל  |  טקס פרסי האגודה  17:00 -
אולם 001
מליאה
קבלת פנים חגיגית: שתייה, נשנושים ודיוניםמרכזית

Advanced
Technologies,

Competition, &
the Changing
Intl. Relations
Environment

 
חדר 207 

צדק אקלימי:
בין הבטחה
ליישום

 

חדר 206 

ממשלות
רשויות 
מבצעות

 

חדר 419 

השתייכות פוליטית:
אזרחות, מפלגתיות, עמדות

 

חדר 205

Social Media
and Politics

 

חדר 208 

ניתוח טקסט
ממוחשב ולמידת
מכונה במחקר 

 

חדר 421 

יהדות
ודמוקרטיה
בישראל

 

חדר 527

השלטון המקומי בישראל:
התמודדות עם אתגרים
מורכבים בעתות שגרה

ומשבר
 

חדר 420

ביורוקרטיה
ברמת הרחוב

 

חדר 425 

שינויים
ותמורות
בפוליטיקה
של החברה
הפלסטינית
בישראל

 
חדר 420 

סוגיות נורמטיביות
ומושגיות בתיאוריה

דמוקרטית

חדר 207 

פוליטיקה השוואתית 
של דמוקרטיה

 

חדר 419

תקשורת פוליטית
וסוציאליזציה פוליטית

 

חדר 205 

Voters, Parties,
Representation

 

חדר 527

סוגיות אמפיריות
ופילוסופיות
במחקר פוליטי

איכותני
חדר 421

משפט 
ופוליטיקה

 

חדר 208 

פוליטיקה של צמיחה
כלכלית: מדיניות,

אי-שוויון ולגיטימציה
חדר 206

מינהל ומדיניות 
בממשל מקומי

 

חדר 425 

תיאוריה
פוליטית:
ליברליזם,
פמיניזם,
פופוליזם,
דמוקרטיה

 

חדר 425 

לאומיות וסכסוכים
לאומיים ובינלאומיים

 

חדר 206

Political
Economy of

Voting
 

חדר  207

התנהגות
פוליטית בתנאי
סכסוך ומשבר

 

חדר 208

Gender & Politics:
Gender Gaps in

Attitudes, Behavior &
Image

 

חדר  527

מחקר פוליטי מבוסס
ניתוח טקסט ממוחשב

ולמידת מכונה
 

חדר 421

סוגיות במדיניות 
ציבורית

 

חדר 205

פוליטיקה
מקומית 
בישראל

 

חדר 419

רגולציה פיננסית: אתגרי
הכלכלה הדיגיטלית

 

חדר 420

התפתחויות
אחרונות
במחקר על

זהויות,
רגשות,
עמדות

והתנהגות
בוחרים
בישראל

 

חדר 206
 

פוליטיקה
 פרלמנטרית, בחירות
מפלגות בישראל

 

חדר 425

Political Theory of
Economics

 

חדר 420

הוראת נסיגה
דמוקרטית

 

חדר 527

סוגיות במינהל
ציבורי

 

חדר 205 

The Politics of
Using AI-based

Algorithms
 

חדר 419

סוגיות בשימוש
בראיונות במחקר

איכותני
 

חדר 421

המערכת העולמית
וסדר גלובלי

 

חדר 208

שיטור, משטרה 
וביטחון

 

חדר 207

הפסקת צהריים | מתחם הסעדה בניין נפתלי | תערוכת פוסטרים | 13:00 -13:45



Social Media and Politics
 
 

יו״ר:
 

ג׳ניפר אושר | אוניברסיטת בן גוריון 
 

מתדיינים:
 

ערן אמסלם | האוניברסיטה העברית
 

מיכאל פרידמן | אוניברסיטת חיפה 
 
 

מציגים:
 

רועי לוי | אוניברסיטת תל אביב
 

The Effects of Social Movements: Evidence from #Metoo
 

 
לילי בוקסמן-שבתאי | האוניברסיטה העברית מורן ירחי | אוניברסיטת רייכמן

 

The Image War moves to TikTok: Evidence from the May 2021 round
of the Israeli-Palestinian conflict

 
אלון צויזנר | אוניברסיטת חיפה

 

Spiral of Toxicity: How Political Group Loyalties Increase Incivility on
Social Media

 
אסף שמיר, ג׳ניפר אושר וניר גרינברג | אוניברסיטת בן גוריון

 
 

Who is Curating My Feed? Characterizing Political Exposure of
Registered U.S. Voters on Twitter

 10:30 - 9:00
כיתה 208

קומה 2
בניין נפתלי 

 08:00 - 9:00
קומת כניסה 

בניין נפתלי 

רישום והתכנסות  

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
3הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה | 23.2.23 | בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב״ל, אוניברסיטת תל אביב 



 10:30 - 9:00
כיתה 419

קומה 4
בניין נפתלי 

 10:30 - 9:00
כיתה 205

קומה 2
בניין נפתלי 

ממשלות ורשויות מבצעות
 
 

יו״ר ומתדיינת:  
 

יעל שומר | אוניברסיטת תל אביב
 
 

מציגים:
 

אריאל קרלינסקי | האוניברסיטה העברית
 

Governmental Information Manipulation: Evidence from Mortality
Data

 
אייל בן שימול | האוניברסיטה העברית

 

רשויות מבצעות פרסונליות וקולגיאליות – מבט השוואתי
 

אילנה שפייזמן | אוניברסיטת בר אילן
 

Reassessing the Role of Junior Ministers in Coalition Governments:
Evidence From Israel

השתייכות פוליטית: אזרחות, מפלגתיות, עמדות
 
 

יו״ר ומתדיין: 
 

ליאור שפר | אוניברסיטת תל אביב
 
 

מציגים:
 

 University of Southern California | עודד מרום
Dinner Party Politics: How Associational Culture Foster Partisanship
in the American Libertarian Movement 

 

סער אלון ברקת | אוניברסיטת חיפה
 

Partisan Bias in Citizens’ Satisfaction and Trust of Public Agencies
Under Conditions of High Political Polarization: Investigating the
Impact of Israel’s 2021 Government Change on Citizens’ Evaluations
of Public Services

 
עומר יעיר | אוניברסיטת רייכמן

 

Conspiracy Thinking, Trust in Institutions, and Attitudes Toward the
Political System in Israel

 
 University of Essex | רועי צור

 

The Israeli Parties' Positions in Comparative Perspective

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
4הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה | 23.2.23 | בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב״ל, אוניברסיטת תל אביב 



 10:30 - 9:00
כיתה 206

קומה 2
בניין נפתלי 

Advanced technologies, competition, and
the changing international relations
environment 

 
 

יו״ר ומתדיין: 
 

עמוס זהבי | אוניברסיטת תל אביב
 
 

מציגים:
 

דגנית פייקובסקי | האוניברסיטה העברית
 

Commercializing Dual-Use Technologies and the Dual-Use Dilemma
- A Challenge or an Opportunity?

 

 
ניר חסיד | אוניברסיטת תל אביב

 

The Global Distribution of Artificial Intelligence Capabilities

אלון ברקמן | אוניברסיטת תל אביב
 

Big Data Meets Big Government - Three National Approaches to Big
Data Policy: Israel, South Korea, and Sweden

 10:30 - 9:00
כיתה 207

קומה 2
בניין נפתלי 

צדק אקלימי - בין הבטחה ליישום 
 

יו״ר ומתדיינות:  
 

נורית השמשוני יפה | האקדמית תל אביב - יפו
 

הילה סגל קליין | אוניברסיטת חיפה 
 

מציגות:
 

הילה סגל קליין | אוניברסיטת חיפה  נורית השמשוני יפה | האקדמית תל אביב - יפו
 

אנרגיה מתחדשת, אוכלוסיה מקומית וצדק אקלימי- הילכו יחדיו?
 
 

אורנית אבידר | אוניברסיטת בן גוריון
 

Water First: Making the Case for Prioritizing WASH in Sub-Saharan
Africa

צדק אקלימי, אג'נדה 2030 וסחר הוגן – הילכו שלושה יחדיו?  תמר ברקאי | המכללה האקדמית תל-חי

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
5הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה | 23.2.23 | בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב״ל, אוניברסיטת תל אביב 



 10:30 - 9:00
כיתה 420

קומה 4
בניין נפתלי 

השלטון המקומי בישראל: התמודדות עם
אתגרים מורכבים בעתות שגרה ומשבר

 

לזכרו של פרופ׳ דוד (דייב) נחמיאס

יו״ר ומתדיין:
 

אסף מידני | האקדמית תל אביב - יפו
 

מציגים:
 

אמיר הורקין נשיא | חוקר עצמאי 
 

שמירה על כתר מקומי בעת שמירה על ביטחון לאומי: השפעת המנהיגות
והתפקוד הנתפסים בעת משבר על בחירה-מחדש: המקרה של ראשי הרשויות

המקומיות בישראל במבצע שומר החומות 2021.
 

אופיר פז פינס | אוניברסיטת תל אביב
 

מהפכת החדשנות בשלטון המקומי
 

אתי שריג |אוניברסיטת חיפה 
 

חדשנות עירונית ברשויות המקומיות בשגרה ובחירום

בירוקרטיה ברמת הרחוב
 
 

יו״ר ומתדיין: 
 

ניסים (נסי) כהן | אוניברסיטת חיפה
 

מציגים:
 

ניוה גולן נדיר | אוניברסיטת רייכמן
 

Bureaucratic Inefficiency, Societal Pressure, and External
Competition Leading to Street-Level Policy Entrepreneurship: The
Case of Kosher Food Inspection in Israel

 
 

ניסים (נסי) כהן | אוניברסיטת חיפה
 

Trust and Street-Level Bureaucrats’ Willingness to Risk Their Lives
for Others: The Case of Brazilian Law Enforcement

אופק אדרי | אוניברסיטת חיפה
 

Procedural Justice on the Street-Level and Citizens’ Tendency to Act
as Vigilantes: an Experimental Study

 
שרון גלעד | האוניברסיטה העברית

 

Making Sense of Citizens’ Self-Presentation Styles in Response to
Administrative Burdens

 10:30 - 9:00
כיתה 425

קומה 4
בניין נפתלי 

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
6הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה | 23.2.23 | בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב״ל, אוניברסיטת תל אביב 



 10:30 - 9:00
כיתה 421

קומה 4
בניין נפתלי 

שולחן עגול - שימוש בניתוח טקסט ממוחשב
ולמידת מכונה במחקר במדע המדינה

 

יו״ר:
 

אסנת עקירב | המכללה האקדמית גליל מערבי
 

מציגים:
 

אמנון כוורי ודניאל רוזנברג | אוניברסיטת רייכמן
 

מודלים ממוחשבים למדידת קיטוב פוליטי בכנסת 
 

אסנת עקירב | המכללה האקדמית גליל מערבי
 

בדיקת הייצוגיות המרובה של חברי.ות הכנסת הערבים.ות בישראל באמצעות
ניתוח topic modeling של דברי הכנסת

 
ברק צור | אוניברסיטת תל אביב

 

בניית קורפוס כתבות בתחום מדיניות ספציפי - איך לבור את הבר מן התבן
 

ניר גרינברג | אוניברסיטת בן גוריון
 

זיהוי של תוכן פוליטי על פני הזמן באמצעות למידת מכונה פעילה ועם חסמי
איכות וכיסוי

יהדות ודמוקרטיה בישראל
 

יו״ר ומתדיין:
 

דורון נבות | אוניברסיטת חיפה
 

מציגים:
 

אמיר פאח'ורי | האקדמיה ע"ש פולונסקי, מכון ון ליר
 

מי הם בעלי המדינה? משטרי הצדקה שונים בהם משתמשים מתרגמים
תרבותיים לכילול הפוליטיקה הערבית בקהילה הפוליטית הישראלית

 
משה הלינגר | אוניברסיטת בר אילן

 

האם ישראל צועדת ל"קץ הדמוקרטיה"?
 

גייל טלשיר | האוניברסיטה העברית
 

יהודוקרטיה: שלטון נתניהו ומשבר הדמוקרטיה הישראלית
 

גלעד כהן קובץ׳ | האוניברסיטה העברית
 

היהדות הישראלית והמסורתיות החדשה: נתיבות לקראת לאומיות, חילוניות
ודתיות אחרות

 10:30 - 9:00
כיתה 527

קומה 5
בניין נפתלי 

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
7הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה | 23.2.23 | בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב״ל, אוניברסיטת תל אביב 



 12:15 - 10:45
כיתה 205

קומה 2
בניין נפתלי 

 12:15 - 10:45
כיתה 527

קומה 5
בניין נפתלי 

תקשורת פוליטית וסוציאליזציה פוליטית
 

יו״ר ומתדיין:
 

גילעד גרינוולד | אוניברסיטת בר אילן 
 
 

מציגים:
 

דורון שולצינר | המכללה האקדמית הדסה
 

The Rise of Journalistic Activism: Scope, Causes and Perceptions
 

שרה שאול כהן ואודי לבל  | אוניברסיטת בר אילן
 

סקרי בחירות סלולריים: הזרקת עמדה כסיקור דעה – מחקר חלוץ על "סקרים
מחופשים" 

 
עידית מנוסביץ | המכללה האקדמית כנרת

Promoting Deliberative Citizenship Orientations in Higher Education
Curriculum

 
שרון חלבה-עמיר | אוניברסיטת בר אילן 

 

ספאם פוליטי – אשפה או מכרה זהב?

Voters, Parties and Representation
 

יו״ר ומתדיינת:
 

רעות איצקוביץ מלכה | האוניברסיטה הפתוחה 
 

מציגים:
 

יאיר אמיתי | האוניברסיטה העברית
Caught in the Middle: Voters Who Face Cross-Pressures Between
Their Ideological and Affective Preferences

 
רם הרדי | אוניברסיטת תל אביב

How Well Do Different Counting Methods Represent the Social
Choice

 
לירון לביא | אוניברסיטת בר אילן  לירן הרסגור | אוניברסיטת חיפה

Surrogate Representation by Parties: A Cross-National Perspective
 

גל ביטון | אוניברסיטת תל אביב
 

Aiming at Compromise or Compromising the Aims: Do Voters
Reward Eurosceptic Governments?

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
8הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה | 23.2.23 | בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב״ל, אוניברסיטת תל אביב 



 12:15 - 10:45
כיתה 206

קומה 2
בניין נפתלי 

 12:15 - 10:45
כיתה 419

קומה 2
בניין נפתלי 

פוליטיקה של צמיחה כלכלית: מדיניות, אי-שוויון
ולגיטימציה

 
 

יו״ר ומתדיין:
 

ארז מגור | האוניברסיטה העברית
 

מציגים:
 

תמי אורן | האוניברסיטה הפתוחה
 

Levelling up the UK: New Plans, Second Hand Ideas, and ‘old’
Distribution

אריה קרמפף | האקדמית תל אביב - יפו 
 

מדוע מדינות מאמצות מודל צמיחה מוטה ייצוא? דיון מנקודת מבט
פוסט-קיינסיאנית

 
אמית אביגור-אשל | המכללה האקדמית ספיר  דני פילק | אוניברסיטת בן גוריון 

 

צמיחה כלכלית ולגיטימציה: המקרה של ישראל 2002-2015
 

אסף יקיר | אוניברסיטת חיפה
 

משיח אנטי פופוליסטי למדיניות אנטי פופוליסטית

פוליטיקה השוואתית של דמוקרטיה
 
 

יו״ר ומתדיין:
 

 משה הלינגר | אוניברסיטת בר אילן

מציגים:
 

Heidelberg University | סיגל בן-רפאל גלנטי | בית ברל  יפתח הרגיל
Between Two Democracies: The Divergent Development of
Populism in Japan and Israel

 
גל אריאלי | אוניברסיטת בן גוריון

 

מדדים בין לאומיים, סטטיסטיקה רשמית ופרדיגמת המדינה האחת
 

ח'דר סואעד | האוניברסיטה העברית 
 

בין שתי מדינות: השפעת המדינתיות על התבססות הדמוקרטיה בתוניסיה
ומצרים לאחר האביב הערבי

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
9הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה | 23.2.23 | בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב״ל, אוניברסיטת תל אביב 



 12:15 - 10:45
כיתה 425

קומה 4
בניין נפתלי 

 12:15 - 10:45
כיתה 207

קומה 2
בניין נפתלי 

מינהל ומדיניות בממשל המקומי
 

לזכרו של פרופ׳ דוד (דייב) נחמיאס
 
 

יו״ר ומתדיין:
 

 ניסים (נסי) כהן | אוניברסיטת חיפה
 

מציגים:
 

מרגריטה ברר | אוניברסיטת בן גוריון
Transparency in Local Government: Exploring the Citizens’ Beliefs
and Attitudes Toward Transparency Through a Systematic Review of
the Literature

 
עירית פורת | אוניברסיטת בן גוריון

The Public Values of Commercial Streets: Discretion and Adaptation
in Municipal Inspection Styles and Regulatory Actions

 
אנה אוסטר | המכללה האקדמית עמק יזרעאל

The Role Of CEOs’ Perceived Managerial Autonomy In Fostering
Organizational Performance Among Municipally Owned
Corporations

סוגיות נורמטיביות ומושגיות בתיאוריה
דמוקרטיה

 
 

יו״ר ומתדיין: 
 

בנימין שוורץ | האוניברסיטה העברית
 
 

מציגים:
 

יורם גת | האוניברסיטה הפתוחה
 

מדדי הדמוקרטיה אל מול "משבר הדמוקרטיה": הערכות נורמטיביות סותרות
של ממשלות המערב

 
איתי שניר | המכללה האקדמית עמק יזרעאל

 

ביטול מגבלת הגיל על זכות ההצבעה: דיון תיאורטי ביקורתי
 

צבי הדר | אוניברסיטת בן גוריון
 

מעמדה של אשת מנהיג פוליטי באספקלריה של התיאוריה הדמוקרטית. המקרה
של הגברת הראשונה של ארה"ב

 
איה שושן וג׳ניפר אושר | אוניברסיטת בן גוריון

Mapping Citations and Conceptual Terms Central to the Study of
Organizing and Democracy

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
10הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה | 23.2.23 | בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב״ל, אוניברסיטת תל אביב 



 12:15 - 10:45
כיתה 208

קומה 2
בניין נפתלי 

 12:15 - 10:45
כיתה 420

קומה 4
בניין נפתלי 

משפט ופוליטיקה
 
 

יו״ר ומתדיין: 
 

גד ברזילי | אוניברסיטת חיפה
 

מציגים:
 

ליאור וינשטיין | האוניברסיטה העברית
 

למי הצדק ובאיזה מעבר? לקראת הכרה בצדק מעברי בפסיקה הישראלית
 

לטם פרי-חזן | אוניברסיטת חיפה
 

אי ציות למשפט כשימור מוסדי: בחינה אמפירית של החלטות בתי ספר חרדיים
לבנים לגבי תכנית הליבה

 
גונן אילן | אוניברסיטת בר אילן 

 

רשימות מועמדים משותפות אליה וקוץ בה
 

יניב רוזנאי | אוניברסיטת רייכמן
Post-Populist Populism

שינויים ותמורות בפוליטיקה של החברה
הפלסטינית בישראל

 
 

יו״ר ומתדיינת:
 

בקי קוק | אוניברסיטת בן גוריון
 

מציגים:
 

מרוות אבו הדובה פריח | אוניברסיטת בן גוריון
 

 מודעות פוליטית בקרב הצעירים הערבים בנגב  
 

דורי גלבוע |  אוניברסיטת בן גוריון
 

השתלבות והדרה בשוק העבודה של החברה הערבית-פלסטינית בישראל 
 

איברהים הינדי |  אוניברסיטת חיפה 
 

השינויים בשיח הפוליטי של הערבים בישראל - המקרה של בל"ד 
 

עבד אלאלאה מעלאוני |  אוניברסיטת בן גוריון
 

התנועה האיסלמית בישראל 

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
11הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה | 23.2.23 | בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב״ל, אוניברסיטת תל אביב 



 12:15 - 10:45
כיתה 421

קומה 4 
בניין נפתלי 

שולחן עגול - סוגיות אמפיריות ופילוסופיות
במחקר פוליטי איכותני 

 

יו״ר: 
 

אילנה שפייזמן | אוניברסיטת בר אילן
 

משתתפים:
 

שרון גלעד | האוניברסיטה העברית
 

הנרייט דהאן כלב | אוניברסיטת בן גוריון
 

דורון נבות | אוניברסיטת חיפה
 

אילנה שפייזמן | אוניברסיטת בר אילן

תערוכת פוסטרים
 

מנחה מתדיין: ד״ר מעוז רוזנטל | אוניברסיטת רייכמן
 
 

מציגים.ות:
 

בן בורשטיין| אוניברסיטת תל אביב
 

Multidimensional Victimhood: A Cultural Sociology Perspective on
the Consequences of Political Violence in Israel

 
יוחנה בלום | אוניברסיטת רייכמן 

 

Jehovah’s Witnesses and Truckers: Are We playing With Fire? – A
Comparative Study In Human Rights and the Dangers of Countering
Terrorism

 
ג׳ודי חפץ | אוניברסיטת בר אילן

 

קונקרטיקלי קוראת: על הקונקרטי בייצוג המהותי של נשים ברשויות המקומיות
בישראל

 
שנהב מלול |אוניברסיטת בן גוריון

 

חישוב מסלול מחדש של הטבות המס במערכת הפנסיה בישראל
 

דורון פלדמן | אוניברסיטת תל אביב
 

דרכה של ישראל להסכמי אברהם - טכנולוגיה, הייטק וסייבר
 

עומר שילוני | האוניברסיטה העברית
 

The Autonomy of Regulatory Intermediaries: Meta and The
Oversight Board as a Case Study

 13:45 - 13:00
קומת כניסה 

בניין נפתלי 

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
12הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה | 23.2.23 | בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב״ל, אוניברסיטת תל אביב 



15:15 - 13:45
כיתה 527

קומה 5
בניין נפתלי 

Gender and Politics: Gender Gaps in Attitudes,
Behavior and Image

 
 

יו״ר: 
 

רעות איצקוביץ׳-מלכה | האוניברסיטה הפתוחה 
 
 

מתדיינות: 
 

נעמי חזן ואודליה אושרי | האוניברסיטה העברית
 
 

מציגים:
 

לירן הרסגור ויערה אסף | אוניברסיטת חיפה
Risky War, Risky Peace: Revisiting the Gender Gap in Conflict Attitudes

 
עינת לחובר | המכללה האקדמית ספיר

Is Feminism an Asset or a Burden? Media Coverage of a Feminist
Political Woman Leader

 
נעם גדרון | האוניברסיטה העברית

Women's Presence in Parties Shifts Their Images Leftward:
Observational and Experimental Evidence

רעות איצקוביץ׳-מלכה| האוניברסיטה הפתוחה אודליה אושרי | האוניברסיטה
העברית

Institutional Marginalization and the Substantive Representation of
Women: Between Strategy and Opportunity 

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
13הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה | 23.2.23 | בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב״ל, אוניברסיטת תל אביב 



 15:15 - 13:45
כיתה 207

קומה 2
בניין נפתלי 

 15:15 - 13:45
כיתה 208

קומה 2
בניין נפתלי 

Political Economy of Voting
 
 

יו״ר ומתדיין:
 

רועי לוי | אוניברסיטת תל אביב
 
 

מציגים:
 

פאבלו באלאן | אוניברסיטת תל אביב
Kin in the Game: How Family Ties Help Firms Overcome Campaign
Finance Regulation

 

 
יותם מרגלית | אוניברסיטת תל אביב   עומר סולדוך | האוניברסיטה העברית
Electoral Responses to Economic Crises

התנהגות פוליטית בתנאים של סכסוך ומשבר
 

יו״ר ומתדיינת: 
 

דבורה מנקין | האוניברסיטה העברית
 
 

מציגים:
 

נעמה ריבלין - אנגרט | אוניברסיטת תל אביב
Who is the Enemy Here? Political Delegitimization: Definition,
 Sources, and Analysis

 
אלון יקטר | אוניברסיטת תל אביב  לירן הרסגור | אוניברסיטת חיפה

Do Prospective Expectations in Conflicts Shape Popular Willingness
to Compromise, or Vice Versa? Evidence From Israel

 
יפית נחמיה | אוניברסיטת חיפה 

The Sound of Silence: COVID, Cyber and Surveillance Policy in the
US, UK, and Israel

 
ליהיא להט ואמית אביגור-אשל | המכללה האקדמית ספיר חן שרוני |

אוניברסיטת בן גוריון
 

השפעה של ערכים, אמון ותפיסת סיכון על תמיכה בכלי מדיניות בתחום של
חיסונים לקורונה: מחקר השוואתי

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
14הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה | 23.2.23 | בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב״ל, אוניברסיטת תל אביב 



 15:15 - 13:45
כיתה 206

קומה 2
בניין נפתלי 

 15:15 - 13:45
כיתה 425

קומה 4
בניין נפתלי 

לאומיות וסכסוכים לאומיים ובינלאומיים
 
 

יו״ר ומתדיין: 
 

אמיר לופוביץ | אוניברסיטת תל אביב
 

מציגים:
 

Charles University, Prague | אריאל רייכרד
Can Israel Escape the "More Security- Less Democracy" Trap? an
Initial Exploration of Crucial Mechanisms

 
בני מילר | אוניברסיטת חיפה

Nationalism and Conflict: How do Variations of Nationalism Affect
Variations in Domestic and International Conflict?

 
University of Essex | איירין ליטבק צור

 

What You Give is What You Get: External support for Rebels and
Civil Conflict Recurrence

 
יואב קפשוק | המכללה האקדמית כנרת

Principles for Designing Peace Processes: What Predicts Reaching
Comprehensive Peace Agreement?

 
עומרי שמיר | המכללה האקדמית אשקלון

 

לשתות או להחרים? גבולות ישראל, תנועת ה-BDS והמקרה של סודהסטרים

תיאוריה פוליטית: ליברליזם, פמיניזם, פופוליזם,
דמוקרטיה

 
 

יו״ר ומתדיין: 
 

אוריאל אבולוף | אוניברסיטת תל אביב
 
 

מציגים:
 

עמיחי מגן | אוניברסיטת רייכמן
 

 Liberal Orders: An Evolutionary Theory
 

הנרייט דהאן כלב ויעל חסון | אוניברסיטת בן גוריון
 

נוכחות נפקדות בפוליטיקה של הכלכלה
 

עמרי כהן | אוניברסיטת בן גוריון
 

Transformative Populism

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
15הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה | 23.2.23 | בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב״ל, אוניברסיטת תל אביב 



 15:15 - 13:45
כיתה 419 

קומה 4
בניין נפתלי 

 15:15 - 13:45
כיתה 205

קומה 2
בניין נפתלי 

פוליטיקה מקומית בישראל
 
 

יו״ר ומתדיינת: 
 

פני יובל | אוניברסיטת בן גוריון
 

מציגים:
 

ניר ברק | אוניברסיטת בן גוריון  ניר מועלם | הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
 
 

אוטונומיה עירונית: בחינת שינויים ביחסי עיר-מדינה בישראל
 

ליאור שורץ | אוניברסיטת חיפה 
 

אתגר המפגש הבין־אתני במרחב העירוני בחברה משוסעת עמוקות – פתח
לפורענות או להזדמנות? הערים המעורבות בישראל כמקרי מבחן

 
אסף הימן | האוניברסיטה העברית

 

מפלגות בשלטון המקומי בישראל ובהיבט השוואתי

סוגיות במדיניות ציבורית 
 
 

יו״ר ומתדיינת: 
 

University of Toronto | רעות מרציאנו
 

מציגים:
 

שרון ידין | המכללה האקדמית עמק יזרעאל
Governmental Regulation by Climate-Shaming Firms 

 
שנהב מלול | הקריה האקדמית אונו, אוניברסיטת בן גוריון  תהילה קלעג'י |

אוניברסיטת בן גוריון
 

Apartments, Gold Plans, or Pensions: Trust and Cultural Patterns in
Retirement Savings Among Minorities and Their Policy Implication

 
יואל קורנרייך | אוניברסיטת תל אביב

The Private Sector for the Public Interest: Business Lobbying in
China’s Legislature

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
16הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה | 23.2.23 | בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב״ל, אוניברסיטת תל אביב 



 15:15 - 13:45
כיתה 420

קומה 4
בניין נפתלי 

רגולציה פיננסית: אתגרי הכלכלה הדיגיטלית 
יו״ר: 

 
אילן תלמוד | אוניברסיטת חיפה

 
ניצן גסלביץ פקין | אוניברסיטת חיפה

 
מתדיין:

 
אילן תלמוד | אוניברסיטת חיפה

 
מציגים:

 
דלית פליישהקר | אוניברסיטת תל אביב

 

 שקל דיגיטלי- ״חדש״?
 

קרן בורנשטיין-נתיב | המכללה האקדמית עמק יזרעאל
 

הכלכלה הפוליטית של מערכות התשלומים בישראל: המקרה של הטמעת
EMV טכנולוגיית

 
ענבר מזרחי-בורוכוביץ | אוניברסיטת חיפה

National Varieties Still Matter: A Comparative Analysis of Consumer
Credit Data Regimes in the United States, Sweden, Israel, and
France

 
ניצן גסלביץ פקין | אוניברסיטת חיפה

 

Blacklisting Crypto (and More)

מחקר פוליטי מבוסס ניתוח טקסט ממוחשב
ולמידת מכונה

 
יו״ר: 

 
אמנון כוורי | אוניברסיטת רייכמן 

 
מתדיין: 

 
מיכאל פרידמן | אוניברסיטת חיפה

 
 

מציגים:
 

דן ערן | האוניברסיטה העברית
New Insights on International Uncertainty: The Role of Financial
Development

דרור מרקוס | האוניברסיטה העברית
Utilizing Dynamic Community Detection to Trace Media Storms

 
אמנון כוורי | אוניברסיטת רייכמן 

Presidential Speeches - A Sentence-Level Deep Learning Approach
 

אסנת עקירב | המכללה האקדמית גליל מערבי
Intersectional Representation of Arab Palestinian Legislators in
Israel

 15:15 - 13:45
כיתה 421

קומה 4 
בניין נפתלי 

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
17הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה | 23.2.23 | בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב״ל, אוניברסיטת תל אביב 



 17:00 - 15:30
כיתה 206

קומה 2
בניין נפתלי 

התפתחויות אחרונות במחקר על זהויות, רגשות,
עמדות והתנהגות בוחרים בישראל  

 
 

יו״ר: 
 

לירן הרסגור | אוניברסיטת חיפה
 
 

מתדיינים: 
 

אמנון כוורי  | אוניברסיטת רייכמן  
 

ג׳ניפר אושר | אוניברסיטת בן גוריון
 

מציגים:
 

נעם גדרון  | האוניברסיטה העברית   ליאור שפר | אוניברסיטת תל אביב
Differentiating the Sources of Post-Election Partisan Affect Warming

 
יניב שפירא ולירן הרסגור | אוניברסיטת חיפה  אלון יקטר | אוניברסיטת תל אביב 

Collective Identity and Ideological Dimensions in a Protracted Conflict
Over Time: Examining Israeli Voting Patterns in the 21st Century

 
עומר יעיר | אוניברסיטת רייכמן

 

Less Partisan but No More Competent: How Expressive Responding
Affects the Ability to Distinguish Fact from Opinion

 
נעמה ריבלין - אנגרט | אוניברסיטת תל אביב יעל רבקה קפלן | אוניברסיטת חיפה 

The (In)Stability of Symbolic Identity and Social Media: Politicians’
Discursive Use of Symbolic Identity and Citizens’ Self-Identification

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
18הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה | 23.2.23 | בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב״ל, אוניברסיטת תל אביב 



 17:00 - 15:30
כיתה 420

קומה 4
בניין נפתלי 

 17:00 - 15:30
כיתה 207

קומה 2
בניין נפתלי 

Political Theory of Economics
 
 

יו״ר ומתדיינת: 
 

נעמי פרידמן-סוקולר | אוניברסיטת בר אילן
 

מציגות: 
 

רוני הירש | האקדמיה ע"ש פולונסקי, מכון ון ליר
Who are the Gatekeepers of Antitrust Reform?

 
שירי כהן קמיניץ | האוניברסיטה העברית

Political Theory Meets Social Progress Indices: Mutual Benefits of
Theory and Praxis

 
ים מעיין | אוניברסיטת תל אביב

The Beliefs Preferences Scheme: Kenneth Arrow’s Fundamental
Critique of Neoclassical Economics

שיטור, משטרה וביטחון  
 
 

יו״ר ומתדיין:
 

גיא בן פורת | אוניברסיטת בן גוריון
 
 

מציגים:
 

גיא בן פורת ויריב פניגר| אוניברסיטת בן גוריון  
אופיר עבו|המכללה האקדמית כנרת

 

גזענות, מחאה ואופייה המשתנה של האזרחות: עמדות כלפי המשטרה בקרב
יוצאי אתיופיה בין 2014 ל- 2022

 
הדס צור | אוניברסיטת תל אביב 

 

שיטור הזמניות: מבט רפלקסיבי על עבודת המשטרה בשכונה המרכזת פשיעה
המצויה בתהליך ג'נטריפיקציה

 
ניר ברק | אוניברסיטת בן גוריון

 

אזרחים בטוחים: שיטור, ביטחון אישי ואזרחות עירונית
 

גיא בן-פורת ותהילה גאדו | אוניברסיטת בן גוריון
 

אלמלא מוראה של מלכות: החרדים והמשטרה

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
19הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה | 23.2.23 | בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב״ל, אוניברסיטת תל אביב 
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קומה 2
בניין נפתלי 

סוגיות במינהל ציבורי  
 

יו״ר ומתדיינת:
 

ליהיא להט | המכללה האקדמית ספיר 

מציגות:
 

 University of Toronto | רעות מרציאנו
Beyond 'Consultocracy' and 'Servants of Power': The Role of
Consultants in Public Policy Formulation

 
דנה נתן-קרפ | אוניברסיטת חיפה

Public Accountability and Gatekeepers' Strategies: When and Why
do Internal Auditors Stretch the Boundaries of their Role?

 
זהבית לויטץ | אוניברסיטת בר אילן

Self-other Agreement on Public Leaders’ EI and its Relationship With
Follower Outcomes

הילה לוי | האוניברסיטת העברית
 

Ideologist Technocrats: Reconciling the Contradictory Concepts of
Ideology and Technocracy: Evidence from the European Central
Bank Staff Members

המערכת העולמית וסדר גלובלי 
 

 
יו״ר:

 
ליאור הרמן |האוניברסיטה העברית 

 

מציגים:
 

דורון אלה | אוניברסיטת חיפה
Innovation and the Chinese Threat: Explaining Investment
Screening at the Forefront of Technology

 
דפנה ריצ'מונד-ברק ודן גנור | אוניברסיטת רייכמן

 

Russia's Sanctions: A Paradigm Shift?
 

מרדכי חזיזה |המכללה האקדמית אשקלון 

China-Lithuania Political Warfare: From Soft Power to Sharp Power
Statecraft

 
קייסי בר ואלכס מינץ | אוניברסיטת רייכמן

Group Dynamics and Their Influence on Critical Decisions in the
 Cuban Missile Crisis

אוריאל אבולוף | אוניברסיטת תל אביב
 
 

When Hobbes Met Maslow: IR Realism & The Hierarchy of Human
Needs

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
20הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה | 23.2.23 | בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב״ל, אוניברסיטת תל אביב 
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קומה 4
בניין נפתלי 

פוליטיקה פרלמנטרית, בחירות, ומפלגות
בישראל  

 
יו״ר ומתדיינת:

 
 לירון לביא |אוניברסיטת בר אילן 

 

מציגים:
 

בנימין שוורץ |האוניברסיטה העברית 
 

The Dynamics of Coalition Politics and Israel’s Conservatism
 

ארז כהן | אוניברסיטת אריאל 
 

אי היציבות הפוליטית בישראל – גורמים והשלכות
 

University of Milan | טל אלוביץ
 

ההסתייגות שתקעה אותי - על השימוש במנגנון ההסתייגויות בכנסת ה-24
 

שרון חלבה-עמיר וגילעד גרינוולד | אוניברסיטת בר-אילן
 

לראשונה, חבר קהילת הלהט"ב יהיה שר בכיר בממשלת ישראל: ייצוג חברי
כנסת הומואים בעיתונות מקוונת

The Politics of Using AI-based Algorithms
in High-Stakes Decisions 

יו״ר ומתדיינת:
 

 שיר רביב | אוניברסיטת תל אביב
 

מציגים:
 

ערן פישר |האוניברסיטה הפתוחה 
 

Do algorithms Have a Right to the City? Waze and Algorithmic
Spatiality

שיר רביב | אוניברסיטת תל אביב
When Do Citizens Resist the Use of Algorithmic Decision-Making in
Public Policy? Theory and Evidence

גיא פלטיאלי | אוניברסיטת תל אביב
 

Re-Imagining Democracy: AI’s Challenge to Political Theory
 

ניבה אלקין קורן | אוניברסיטת תל אביב   מעיין פרל | המכללה האקדמית נתניה
Democratic Friction in Speech Governance by AI

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
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קומה 4
בניין נפתלי 

שולחן עגול מיוחד בנושא הוראת נסיגה
דמוקרטית  

 
 

יו״ר: 
 

גל אריאלי | אוניברסיטת בן גוריון
 
 

משתתפים:
 

גל אריאלי | אוניברסיטת בן גוריון
 

גד ברזילי | אוניברסיטת חיפה
 

מעוז רוזנטל | אוניברסיטת רייכמן
 

אסנת עקירב | המכללה האקדמית גליל מערבי
 

עירית הברון | המכללה למינהל 
 

סיון הירש-הפלר | אוניברסיטת רייכמן
 

נורית השמשוני יפה | האקדמית תל אביב - יפו

שולחן עגול - סוגיות בשימוש בראיונות במחקר
איכותני 

 

יו״ר ומתדיינת: 
 

אילנה שפייזמן | אוניברסיטת בר אילן
 
 

מציגות:

תמר אריאלי | המכללה האקדמית תל חי 
 

החיים כשדה קונפליקט: השלכות למחקר ולמתודולוגיה
 

איה שושן | אוניברסיטת בן גוריון
 

לחקור שינויים בתפיסות באמצעות ראיונות חוזרים לאורך זמן
 

אילת הראל ובקי קוק | אוניברסיטת בן גוריון
 

למצא את הפוליטי בראיונות אישיים וראיונות קבוצתיים

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
22הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה | 23.2.23 | בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב״ל, אוניברסיטת תל אביב 



17:00 והלאה
אולם 001

קומת כניסה
בניין נפתלי 

קבלת פנים חגיגית

מליאה מרכזית

פרס עבודת התזה המצטיינת ע״ש ד״ר יונתן פיין: 
עמית כהן | אוניברסיטת חיפה 

פרס עבודת הדוקטורט המצטיינת ע״ש ד״ר נדיר צור:
 אופק רימר | האוניברסיטה העברית

ציון לשבח:
שלומי בלבן | אוניברסיטת חיפה

ליבי ממן | האוניברסיטה העברית 
פרס על מעורבות אזרחית וקהילתית: 
 יגיל לוי | האוניברסיטה הפתוחה

פרס הספר הטוב ביותר ע״ש פרופ׳ גדעון דורון:
 יובל פיינשטיין | אוניברסיטת חיפה

טקס הענקת פרסי האגודה
יו״ר:

גד ברזילי | אוניברסיטת חיפה ונשיא האגודה הישראלית למדע המדינה

 
הרצאת זוכה פרס מפעל חיים לשנת 2023:
אבנר דה-שליט | האוניברסיטה העברית

 

ברכות ודברי פתיחה
 

איתי סנד | דיקן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב
 

חני לרנר | ראשת בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב״ל, אוניברסיטת תל
אביב

שולחן עגול לזכרו של פרופ׳ גדעון דורון: 
המהפכה המשפטית ועתיד המשטר הפוליטי בישראל

 

יו״ר: 
 

רונן מנדלקרן | אוניברסיטת תל אביב
 

דוברים:
 

איילת בנאי  | אוניברסיטת חיפה         גד ברזילי | אוניברסיטת חיפה 
 

אמל ג׳מאל | אוניברסיטת תל אביב      גייל טלשיר  | האוניברסיטה העברית
       

אשר כהן | אוניברסיטת בר אילן            אופיר עבו  | המכללה האקדמית כנרת
 

דני פילק  | אוניברסיטת בן גוריון 

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
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יו״ר הכנס: 
 ד״ר רונן מנדלקרן | אוניברסיטת תל אביב

 

חברי/ות הוועדה המדעית (לפי סדר הא״ב):
 

ד"ר אמית אביגור-אשל | המכללה האקדמית ספיר
פרופ׳ ג׳ניפר אושר | אוניברסיטת בן-גוריון

ד"ר רעות איצקוביץ׳-מלכה | האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' גל אריאלי | אוניברסיטת בן-גוריון

ד"ר איילת בנאי | אוניברסיטת חיפה
ד"ר נעם גדרון | האוניברסיטה העברית
פרופ׳ פני יובל | אוניברסיטת בן-גוריון

פרופ' ניסים (נסי) כהן | אוניברסיטת חיפה
ד"ר כרמלה לוטמר | אוניברסיטת חיפה

ד"ר עמיחי מגן | אוניברסיטת רייכמן
ד"ר דבורה מנקין | האוניברסיטה העברית
פרופ' יותם מרגלית | אוניברסיטת תל אביב

פרופ' נחשון פרז | אוניברסיטת בר אילן
פרופ' עופר קניג | המכללה האקדמית אשקלון

פרופ' אריה קרמפף | המכללה האקדמית תל אביב-יפו
פרופ' מיכאל קרן | המכללה האקדמית גליל מערבי
פרופ׳ דורון שולצינר | המכללה האקדמית הדסה

ד"ר יעל שומר | אוניברסיטת תל אביב
ד"ר אילנה שפייזמן | אוניברסיטת בר אילן

 

חברי/ות הוועדה המארגנת של הכנס:
 

פרופ׳ גד ברזילי | נשיא האגודה
מר יוסי גנאל | מנכ״ל האגודה

פרופ׳ אסנת עקירב | סגנית נשיא האגודה
ד״ר אפרת קנולר | גזברית האגודה
ד״ר מעוז רוזנטל | מזכיר האגודה

גב׳ הדר דריימן | רכזת אדמיניסטרטיבית, אוניברסיטת תל אביב

 פוליטיקה ודמוקרטיה בעידן של תמורות גורליות
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