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תכנית הכנס

** שימו לב שמושבים A4 ו-B4 מתקיימים בבניין ג׳ייקובס

09:00-08:30

10:30-09:00

10:45-10:30

12:15-10:45

13:15-12:15

14:05-13:15

14:15-14:05

15:45-14:15

17:30-16:00

19:00-17:45

קבלת פנים
בניין ראשי

רחבת מוזיאון הכט
רישום והתכנסות

מליאת פתיחה
בניין ראשי
אולם הכט

בניין חינוך*

הפסקת קפה
בניין ראשי
רחבת הכט

רצועת
מושבים
מקבילים

A1 | חדר 401
המשטר 

הישראלי: שיחה 
בין חוקרי מדעי 
החברה לחוקרי 

משפטים

A
ארוחת צהריים

בניין ראשי
דשא מוזיאון הכט

מליאת צהריים
בניין ראשי
אולם הכט

בניין חינוך*

הפסקת קפה
בניין ראשי
רחבת הכט

רצועת
מושבים
מקבילים

B
מליאת סיכום

בניין ראשי
אולם הכט

סדנה
חדר הסעדה סגל

ליד אולם הכט

A2 | חדר 363
ניהול ציבורי

בעידן המודרני

A3 | חדר 402
שלטון מקומי:
תפקוד הראש 
בזמן משבר 

אזרחי

A4 | חדר 209
החברה בישראל:
אתגרים לקראת 

2030

בניין ג׳ייקובס*

A5 | חדר 464
בואו נשים את 
זה על השולחן 

)הפוליטי(:
מגדר ופוליטיקה

A6 | חדר 408
קורונה ומשפט: 
זכויות במשבר

A7 | חדר 404
יסודות המשטר 

הפוליטי

A8 | חדר 665
הפילוסופיה של 

חנה ארנדט:
חשיבה מחודשת

על הפוליטי, 
הכלכלי

והדמוקרטי

A9 | חדר 402
תקשורת 

ופוליטיקה 
בישראל

A10 | חדר 409
גישות תיאורטיות 

ביחסים 
בינלאומיים: 

לאומיות, פופוליזם, 
והאסכולה 

האנגלית

A11 | חדר 466
התנהגות
פוליטית 

בדמוקרטיות 
משוסעות 
ומוגבלות

A12 | חדר 467
אתגרים

פוליטיים 
ומשטריים
בעת מגפה

A13 | חדר 463
תמורות בסביבה 
האסטרטגית של 

המזרח התיכון

B1 | חדר 401
משפט

ושחיתות

B2 | חדר 363
בירוקרטיה

ברמת הרחוב

B3 | חדר 408
רשתות חברתיות 

ופוליטיקה

B4 | חדר 209
סוגיות במשילות 

רב רובדית

בניין ג׳ייקובס*

B5 | חדר 464
התנהגות
פוליטית

B6 | חדר 402
סוגיות

גאו-פוליטיות
ותמורות

בלוחמה מודרנית

B7 | חדר 404
רטוריקה 

פופוליסטית 
וגזענות

B8 | חדר 665
יסודות 

הדמוקרטיה 
והמחשבה 
הפוליטת

B9 | חדר 462
משטרה
ואזרחות

B10 | חדר 409
תהליכי עיצוב 

שינויים מוסדיים 
במערכות 
דמוקריות

B11 | חדר 466
פוליטיקה

בערים מעורבות: 
חיים עירוניים בצל 

הסכסוך הלאומי

B12 | חדר 467
מדיניות
ציבורית
אל מול

אתגרי העתיד

B13 | חדר 463
משברים,

מצבי חירום, 
משפט וממשל

אתגרי מגפה בראייה מקומית ובינלאומית

מעבר למושבים המקבילים

תערוכת פוסטרים - בניין ראשי רחבת מוזיאון הכט

ניהול משבר גלובלי מקומי

מעבר למושבים המקבילים

אתגרי מלחמה וטרור
הענקת פרסי האגודה הישראלית למדע המדינה

דוקטורנטים.יות וחוקרים.ות צעירים.ות - 
אתגרי כתיבת הדוקטורט וההשתלבות בקריירה אקדמית
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09:00-08:30
מוזיאון הכט
בניין ראשי

10:30-09:00
אולם הכט
מליאת פתיחה
בניין ראשי

קבלת פנים

אתגרי מגפה בראייה מקומית ובינלאומית

יו״ר: 

רותם מילר-מור אטיאס  |   אוניברסיטת חיפה

ברכות:

רון רובין  |   נשיא, אוניברסיטת חיפה ודנה ושדי, ראש בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה

דוברים: )לפי סדר ההרצאות(

סאבין קוהלמן  |   אוניברסיטת פוטסדאם וס׳ יו״ר ועדה מייעצת לממשלת גרמניה בנושאי 
 “Germany׳s Responses to the COVID-19 Pandemic: Crisis ,מדיניות רגולטורית

Governance in the Multilevel System״

סיגל סדצקי  |   ראש שירותי בריאות הציבור )לשעבר( במשרד הבריאות, אוניברסיטת תל אביב, 
“מהיערכות להתמודדות - מבט לאומי ובינלאומי על ניהול משבר הקורונה 2020״

סלמאן זרקא  |   ראש תכנית מגן ישראל ומנהל המרכז הרפואי זיו, “מגפת הקורונה: לקחים 
צופים עתיד״
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מושב
A1
חדר
401
חצי מליאה
שולחן עגול 
בניין חינוך

מושב
A2
חדר
 363
בניין חינוך

רב שיח רב תחומי: המשטר הישראלי-שיחה בין חוקרי 
מדעי החברה לחוקרי משפטים

יו״ר: 

גד ברזילי   |   אוניברסיטת חיפה

משתתפים )לפי סדר הא״ב(:

אורן יפתחאל   |   אוניברסיטת בן גוריון

יואל מגדל   |   אוניברסיטת וושינגטון

קמר משרקי אסעד   |   אוניברסיטת חיפה

אריג׳ סבאע-חורי   |   האוניברסיטה העברית 

סמי סמוחה   |   אוניברסיטת חיפה

סנדי קדר   |   אוניברסיטת חיפה

יניב רוזנאי   |   אוניברסיטת רייכמן

ניהול ציבורי בעידן המודרני

מושב מיוחד לזכרם של חברי המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת חיפה:
פרופ׳ פרידברג, פרופ׳ כפיר וד״ר שני ז״ל

יו״ר ומתדיין: 

ערן ויגודה-גדות   |   אוניברסיטת חיפה

מציגים:

 “Using emotional intelligence to promote ,זהבית לויטץ   |   אוניברסיטת בר אילן
 social equality in public service delivery: A call for emotionally intelligent

public service organizations״

 “It׳s all about trust: the overarching indirect effect ,טליה גורן   |   אוניברסיטת חיפה
of trust in government on policy compliance during a crisis״

אביב קדרון וחדוה וינרסקי פרץ   |   המכללה האקדמית עמק יזרעאל, “חשיבה מחודשת על 
התנהגות אזרחות ארגונית של עובדי שירות״

חדוה וינרסקי פרץ ואביב קדרון   |   המכללה האקדמית עמק יזרעאל, “מעורבותם של מנהלים 
בכירים בשירות הציבורי בישראל בהתנהגות חדשנית וקידום שירותים דיגיטליים״

12:15-10:45
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שלטון מקומי - תפקוד הראש בזמן משבר אזרחי “על 
החיים ועל המוות״

יו״ר ומתדיינים: 

אסנת עקירב   |   המכללה האקדמית גליל מערבי

אסף מידני   |   המכללה האקדמית תל אביב יפו

מציגים:

אסנת עקירב   |   המכללה האקדמית גליל מערבי, “ביצועי ראשי.ות רשויות״     

אופיר פינס-פז   |   אוניברסיטת תל אביב, “התקשורת של עירית תל אביב-יפו עם תושביה 
בעת משבר״

אמיר הורקין נשיא   |   חוקר עצמאי, “איך לשמור על הכתר גם בתנאי כתר? השפעת המנהיגות 
והתפקוד הנתפסים על בחירה-מחדש: המקרה של ראשי הרשויות המקומיות בישראל 

במשבר הקורונה״

החברה בישראל-אתגרים לקראת 2030

יו״ר: 

איתן אדרס   |   מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית-טכניון

מתדיינים: 

עדינה בר שלום   |   כלת פרס ישראל ומייסדת המכללה החרדית ירושלים

עודה בשאראת   |   סופר, עיתונאי ופובליציסט

ידידיה שטרן   |   נשיא המכון למדיניות העם היהודי ואוניברסיטת בר אילן

מציגים:

איתן אדרס וראובן גל   |   מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית-טכניון, “המחנה 
המשותף״ – מתווה מוסכם לפרדיגמות לאומיות ארוכות-טווח 

איתן אדרס, נוהאד עלי וראובן גל   |   מוסד שמואל נאמן למחקר ומדיניות לאומית-טכניון, 
בחינה מחודשת של סוגיית הגדרת המדינה כ׳יהודית ודמוקרטית׳ במונחי תורת המשחקים

12:15-10:45

מושב
A3
חדר
402
בניין חינוך

מושב
A4
חדר
 209
בניין ג׳ייקובס
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מושב
A5
חדר
 464
בניין חינוך

מושב
A6
חדר
 408
בניין חינוך

בואו נשים את זה על השולחן )הפוליטי(: מגדר ופוליטיקה

יו״ר:

סיון הירש הפלר   |   אוניברסיטת רייכמן

מתדיינת: 

גליה גולן   |   האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת רייכמן

מציגים:

בקי קוק ואילת הראל   |   אוניברסיטת בן גוריון, “להגן על הנשים או להגן על המדינה? פוליגמיה 
ובטחון אונטולוגי בישראל״

יוליה אלעד-שטרנגר   |   אוניברסיטת בר אילן וסיון הירש-הפלר   |   אוניברסיטת רייכמן, “רק 
לא בזמן מלחמה: מגדר, לחימה ופוליטיקה של ימין רדיקלי״

אודליה אושרי   |   האוניברסיטה העברית לירן הרסגור   |   אוניברסיטת חיפה ורעות איצקוביץ מלכה   
|   האוניברסיטה הפתוחה, “שנאת סיכון והפער המגדרי בהצבעה למפלגות ימין קיצוני פופוליסטי״

אילת הראל   |   אוניברסיטת בן גוריון, “נשים לוחמות בצבא – על מה המהומה? על נשים, 
הגנה וביטחון לאומי״ 

קורונה ומשפט: זכויות במשבר

יו״ר ומתדיינת:

מעין סודאי   |   אוניברסיטת חיפה 

מציגים:

מעין סודאי   |   אוניברסיטת חיפה, “משבר סוף החיים בקורונה: בין רפואה למשפט״

עינת אלבין   |   האוניברסיטה העברית, “עבודה במשבר: הזכות לעבוד וצמצומה בטענות 
של בריאות ציבור״

שגית מור   |   אוניברסיטת חיפה, “כולנו רקמה אנושית אחת חיה? מוגבלות, סולידריות 
ומחסור בזמן קורונה״

אייל גרוס   |   אוניברסיטת תל-אביב, “כמו חלום בלהה דיסטופי: זכויות אדם, דמוקרטיה, 
פוליטיזציה וביטחוניזציה של הבריאות במשפט החוקתי והגלובלי בצל משבר הקורונה״

12:15-10:45
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מושב
A7
חדר
 404
בניין חינוך

מושב
A8
חדר
 665
בניין חינוך

יסודות המשטר הפוליטי

יו״ר ומתדיין:

דורון נבות   |   אוניברסיטת חיפה

מציגים:

קלרטה טרגר   |   אוניברסיטת תל אביב, “ייצוג ותמיכה בדמוקרטיה: פרספקטיבה אזרחית״

אילנה שפייזמן   |   אוניברסיטת בר אילן ואמנון כוורי   |   אוניברסיטת רייכמן, “בין סדר יום 
לאומי וסדר יום אישי: סדר יום של מדיניות בקרב חברי וחברות כנסת בישראל״ 

סיגל בן-רפאל גלנטי וכרמית פוקס אברבנאל  |   המכללה האקדמית בית ברל, “בין דמוקרטיה 
ל״רוביות״: תפיסות ביחס למשטר ישראל של המכשירים מורים ומורות לאזרחות בישראל״ 

גל אריאלי   |   אוניברסיטת בן גוריון, “מחקרים של ישראל בהיבטים השוואתיים- אתגרים במדידה״

”Israeli Internal Stability on International Credibility“ ,האנה שכטר   |   אוניברסיטת מישיגן

הפילוסופיה של חנה ארנדט: חשיבה מחודשת על הפוליטי, 
הכלכלי והדמוקרטי

יו״ר ומתדיינת:

אנבל הרצוג   |   אוניברסיטת חיפה

מציגים:

איל יחזקאל   |   אוניברסיטת חיפה, “התחום הפוליטי בין הפרטי לציבורי: הצורות השונות 
של הפוליטיקה בהגותה של חנה ארנדט״

פלאי מאיר   |   אוניברסיטת חיפה, “הפוליטי לפי ארנדט ווייל״

תום אלפיה   |   האוניברסיטה העברית, “חוסר אמון בכוח פוליטי: חנה ארנדט על צורת 
המשטר הדמוקרטית״

12:15-10:45
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מושב
A9
חדר
 462
בניין חינוך

מושב
A10
חדר
 409
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תקשורת ופוליטיקה בישראל

יו״ר ומתדיין: 

אזי לב-און   |   אוניברסיטת אריאל; ייקבע מתדיין נוסף

מציגים:

שרון חלבה-עמיר   |   אוניברסיטת בר אילן וליאת לכמן, אוניברסיטת בר אילן, “פוליטיקאים, 
בני נוער והטיקטוק שביניהם״ 

אזי לב-און   |   אוניברסיטת אריאל, “וולקנו רדום-הר הבית והתקשורת החברתית בישראל״

גישות תיאורטיות ביחסים בינלאומיים: לאומיות, פופוליזם 
והאסכולה האנגלית

יו״ר ומתדיין: 

בני מילר   |   אוניברסיטת חיפה

מתדיין:

אהוד ערן   |   אוניברסיטת חיפה

מציגים:

בני מילר   |   אוניברסיטת חיפה, “Populism, Nationalism, Identity and Conflict״

 “Differentiating strategic and ideational populism ,טובי גרין   |   אוניברסיטת בר אילן
in international politics״

 “The relevance of the international society ,אריה קצוביץ   |   האוניברסיטה העברית
in the 21st century״

אריאל כבירי   |   המכללה האקדמית גליל מערבי וכרמלה לוטמר, אוניברסיטת חיפה, 
 “Bridges and Wedges: A Theoretical and Empirical Assessment of Regional

Roles in Great-Power Dynamics״ 12:15-10:45
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A12
חדר
 467
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התנהגות פוליטית בדמוקרטיות משוסעות ומוגבלות

יו״ר:

רונן מנדלקרן   |   אוניברסיטת תל אביב

מתדיינים: 

ג’ניפר אושר   |   אוניברסיטת בן גוריון

מעוז רוזנטל   |   אוניברסיטת רייכמן 

מציגים:

 “Validating the ,נעם גדרון   |   האוניברסיטה העברית וליאור שפר, אוניברסיטת תל אביב
 Feeling Thermometer as a Measure of Partisan Affect in Multi-Party  Systems״

 “Risky War, Risky Peace: The Gender Gap in Conflict Attitudesלירן הרסגור | אוניברסיטת חיפה, ״

רונן מנדלקרן   |   אוניברסיטת תל אביב, “יחסם של המעמדות העממיים בישראל הם כלפי 
המשטר הדמוקרטי?״ 

“From on High: Imams, Social Media, and Pro- ,מיכאל פרידמן   |   אוניברסיטת חיפה
 Regime Mobilization in Turkey״

אתגרים פוליטיים ומשטריים בעת מגפה

יו״ר ומתדיין:

ישראל ויסמל מנור   |   אוניברסיטת חיפה

מציגים:

מרקו אימפרוטה   |   אוניברסיטת רומא LUISS, “ממשלות במשבר בזמן מגיפה: איטליה 
וישראל בניתוח השוואתי״

אמיר פריהונד   |   אוניברסיטת תל אביב, “השפעות המגדר של המנהיג הלאומי על הביצועים 
במדינות אירופה במהלך משבר הקוביד 19״

ישראל ויסמל מנור   |   אוניברסיטת חיפה, “האם להשאיר )פתוח( או לסגור? בתי נבחרים 
בעולם במהלך הגל הראשון של מגפת הקוביד 19״

אייל פינקו   |   אוניברסיטת בר אילן, “אתגרי המודיעין בעידן הפנדמיה״

ניר ברק   |   אוניברסיטת בן גוריון, “מאפיינים פוליטיים וסביבתיים של התפשטות קורונה 
בערים בישראל: פוליטיקה עירונית, צפיפות, וציות״

12:15-10:45
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תמורות בסביבה האסטרטגית של המזרח התיכון

יו״ר ומתדיין:

דן שיפטן   |   אוניברסיטת חיפה

מציגים:

דן שיפטן   |   אוניברסיטת חיפה, “תחילת הסוף של הסכסוך הישראלי-ערבי״

מאיר ליטבק   |   אוניברסיטת תל אביב, “איראן כמעצמה אזורית״

 “Implications of the changing nature of war ,מייקל וולצר   |   אוניברסיטת פרינסטון
in the Middle East״

12:15-10:45
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13:15-12:15
רחבת
מוזיאון הכט
בניין ראשי

14:05-13:15
אולם הכט
מליאת צהריים
שולחן עגול
בניין ראשי

תערוכת פוסטרים

מנחה:

ישראל ויסמל-מנור   |   אוניברסיטת חיפה

מתדיינת:

לירן הרסגור   |   אוניברסיטת חיפה

מציגות:

 “The gendered context of migrant integration: ,יעל אשכנזי   |   אוניברסיטת חיפה
the challenging journey of African women and men asylum seekers in Israel״

אילונה הלל גולדנר   |   האוניברסיטה העברית, “הערכה מוסרית של הפרת משמעת סיעתית 
בקרב מצביעים בבריטניה, ניו-זילנד וישראל״

ניהול משבר גלובלי מקומי

יו״ר:

איתי בארי   |   אוניברסיטת חיפה

משתתפים )לפי סדר הא״ב(: 

דודי אריאלי   |   מנכ״ל אשכול גליל רשויות והעמקים וראש מועצת טבעון )לשעבר(

רפיק חלבי   |   ראש מועצת דאלית אל כרמל

ראסם חמאיסי   |   אוניברסיטת חיפה

סיון להבי   |   המשנה למנכ״ל משרד הפנים

סיגל מורן   |   מנכ״לית משרד הרווחה )זום(

אסנת עקירב   |   המכללה האקדמית גליל מערבי

אופיר פינס פז   |   אוניברסיטת תל אביב

מאירה קיפרמן   |   ראש מנהל רווחה ושירותים חברתיים, עיריית חיפה
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מושב
B1
חדר
401
חצי מליאה
שולחן עגול 
בניין חינוך

מושב
B2
חדר
 363
בניין חינוך

משפט ושחיתות

יו״ר:

אשר גרוניס   |   השופט ונשיא בית המשפט העליון בדימוס, אוניברסיטת חיפה

משתתפים )לפי סדר הא״ב(:

גד ברזילי   |   אוניברסיטת חיפה, נשיא האגודה הישראלית למדע המדינה

דורון נבות   |   אוניברסיטת חיפה

סוזי נבות   |   סגנית נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

אמנון רייכמן   |   אוניברסיטת חיפה

בירוקרטיה ברמת הרחוב

מושב מיוחד: פרידה מחבר סגל המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת חיפה                            
ד״ר יאיר זלמנוביץ ז״ל

יו״ר: 

ניסים כהן   |   אוניברסיטת חיפה

מתדיין: 

דוד לוי-פאור   |   האוניברסיטה העברית

מציגים:

אופק אדרי   |   אוניברסיטת חיפה וניסים כהן, אוניברסיטת חיפה, “צדק פרוצדורלי והתפקיד 
של בירוקרטים ברמת-הרחוב בנטיית אזרחים לבצע עשיית דין עצמי: משטרת ישראל 

כמקרה בוחן.״

עדי בינס   |   המכללה האקדמית בית ברל, “מורים כבירוקרטים של הרחוב ותפקידם כמתווכי 
תרבות בקליטת מהגרים בבתי ספר.״

רוני סטריאר   |   אוניברסיטת חיפה, “בירוקרטיה ברמת הרחוב, שיקול דעת והגמוניה פוליטית: 
המקרה של עובדים סוציאליים קהילתיים בסביבה סוערת.״

שגיא גרשגורן   |   אוניברסיטת חיפה  וניסים כהן, אוניברסיטת חיפה, “כיצד מושפעת נטיית 
בירוקרטים ברמת השטח לקבל את עמדת האזרח, מיכולת ערעור על החלטתם?״

15:45-14:15
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מושב
B3
חדר
408
בניין חינוך

מושב
B4
חדר
 209
בניין ג׳ייקובס

רשתות חברתיות ופוליטיקה

יו״ר ומתדיין:

מיכאל פרידמן   |   אוניברסיטת חיפה

מציגים:

 “Securitization in American Radical Right ,מיכאל פרידמן   |   אוניברסיטת חיפה
Online Discourse: A Multi-Modal Text-Image Network Analysis״

גל יעבץ   |   אוניברסיטת בר אילן, “בנימין נתניהו או מר ראש הממשלה? ייצוגים ושימושים 
דואליים ברשתות חברתיות על ידי מנהיגים פוליטיים״

גל יעבץ   |   אוניברסיטת בר אילן, “מידע בסגר: ניתוח תוכן של מידע ממשלתי ברשתות 
חברתיות בזמן התפרצות נגיף הקורונה בישראל״

שרון ידין   |   אוניברסיטת חיפה, “הפרדוקס הדמוקרטי של תקנות הקורונה״

סוגיות במשילות רב רובדית

יו״ר ומתדיין: 

סלים בריק   |   האוניברסיטה הפתוחה

מציגים:

סלים בריק   |   האוניברסיטה הפתוחה, “דמוקרטיזציה בעולם הערבי ונסיגה - תוניסיה 
כמקרה חקר״

הדר צבי   |   אוניברסיטת בן גוריון, “מדידת העוצמה של הדמוקרטיה בשלטון המקומי״

אוניברסיטת קאדי אייד, “Agenda-setting process in Morocco״  אלחיין סעיד   |   

 “Support for government paternalism in a ,קלרטה טרגר   |   אוניברסיטת תל אביב
comparative perspective: Similar patterns, different intensity״

,Center for the Study of Political Islam International    | מנואל תיאודורו   

 “The growth of Islamic institutional infrastructure in the 20th and 21st century 
in Israel, USA and Germany and its international importance״

15:45-14:15
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חדר
464
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מושב
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חדר
 402
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התנהגות פוליטית

יו״ר ומתדיינת: 

ג׳ניפר אושר   |   אוניברסיטת בן גוריון 

מציגים:

אלכס מינץ   |   אוניברסיטת רייכמן, “רציונליות מוגבלת, יוריסטיקות ומדע המדינה ההתנהגותי״ 

יובב עשת   |   המכללה האקדמית צפת, “תכונות אישיות כמנבאות ביצועים יוצאי דופן 
במנהל הציבורי״

 ADHD :ישראל ויסמל מנור   |   אוניברסיטת חיפה, “דמוקרטיה זקוקה לקשב ותשומת לב
Disorder והשתתפות פוליטית״ 

 “Decision Analysis – The Prophet Muhammad: A ,שירה כהן   |   אוניברסיטת רייכמן
Multi-Method Approach״

 “Changes in Political Representation ,רענן סוליציאנו-קינן   |   האוניברסיטה העברית
 Affect Vaccination Decisions: Evidence from a Nation-Scale Natural Experiment

in Israel״

סוגיות גיאו-פולטיות ותמורות בלוחמה מודרנית

יו״ר ומתדיין: 

אריה קצוביץ   |   האוניברסיטה העברית

מציגים:

דורון פלדמן   |   אוניברסיטת תל אביב, “עוצמה רכה טאיוואנית בשירות המאבק בסמכותנות 
של סין״

 “The Great Power Tech Race: The ‘Digital ,מרדכי חזיזה   |   המכללה האקדמית אשקלון
Silk Road׳ in Middle East-North Africa״

 “International Humanitarian Lawmaking and ,יהלי שרשבסקי   |   אוניברסיטת חיפה
New Technologies in Armed Conflicts״

 “Centripetal Narratives and Military Collaborators: ,אופיר חדד   |   האוניברסיטה העברית
The Case of the Southern Lebanese Army״

15:45-14:15
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חדר
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רטוריקה פופוליסטית וגזענות

יו״ר ומתדיין: 

ISGAP; Woolf Institute, University of Cambridge   |   לב טופור

מציגים:

 “Mobilizing the White: White Nationalism and ,אריאל זלמן   |   אוניברסיטת בר-אילן
Congressional Politics in the American South״

פז כרמל   |   אוניברסיטת בר-אילן ומכללת דוד ילין, “הוויכוח סביב עמדות גזעניות בשיח 
הכיתתי ובבחינות הבגרות באזרחות״

 “Anti-Israeli Israeli Academics Boycotting Israel and ,דנה ברנט   |   חוקרת עצמאית
the Rise of Antisemitism״

יסודות הדמוקרטיה והמחשבה הפוליטית

יו״ר ומתדיין: 

אסף תורג׳מן   |   אוניברסיטת חיפה

מציגים:

 “A transitional analysis Dalia Ravikovitch׳s ,ליאור ויינשטיין   |   האוניברסיטה העברית
poetry regars Sabra and Shatilla״

לילך בן צבי   |   מכון הרטמן, “בין הפוליטי לפרטי- חשיבה מחודשת על המרחב הציבורי״ 

נתן מיליקובסקי   |   האוניברסיטה העברית, “העם, ממשל עצמי ודמוקרטיה כפעולה משותפת״ 

 “Prime Ministers8 ׳-Year Limit vs. ,ראובן שפירא   |   המכללה האקדמית גליל מערבי
  Super-Majority Escalator Limitation״

15:45-14:15
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משטרה ואזרחות

יו״ר ומתדיין: 

אופיר עבו   |   המכללה האקדמית כנרת

מציגים:

אופיר עבו   |   המכללה האקדמית כנרת, “אזרחות במבחן: עמדות של ישראלים יוצאי אתיופיה 
כלפי רפורמות במשטרה״

אראלה שדמי   |   המכללה האקדמית בית ברל, “שיטור המעמדות המסוכנים״

נוהאד עלי   |   המכללה האקדמית גליל מערבי, “אמון במשטרה כהשתקפות לגאות הפשיעה 
בקרב המיעוט הערבי בישראל״

יאיר יאסן   |   אוניברסיטת בן גוריון, “מלמטה למעלה ובכל הכוח: אלימות פוליטית אזרחית 
כלפי המדינה״

אווקה )קובי( זנה   |   אוניברסיטת בן גוריון, “שיטור יתר ושיטור חסר כפרקטיקה של 
גזענות משטרתית״

תהליכי עיצוב שינויים מוסדיים במערכות דמוקרטיות

יו״ר: 

דנה נתן-קרופ   |   אוניברסיטת חיפה

מתדיין: 

שלמה מזרחי   |   אוניברסיטת חיפה

מציגים:

דנה נתן-קרופ   |   אוניברסיטת חיפה, Audits in Democratic Systems: The Audit Approach״  
as a Result of Interactions Between State Audit Institutions and Politicians״

יוסי דסקל   |   אוניברסיטת חיפה, “שינויים מוסדיים ומדיניות בתחום התחבורה המסילתית בישראל״

דני אוזנה   |   אוניברסיטת חיפה, “התארגנויות עובדים ושינויים מוסדיים: המקרה של 
התארגנויות עובדים בתנאי שוק העבודה במאה ה-21״

 “Government-Nonprofits collaboration under ,אנה אוסטר   |   המכללה האקדמית עמק יזרעאל
 the shadow of the COVID-19 epidemic. Using co-production and the neo-institutional
approach analyzing the past, the present and providing insights for the future״

15:45-14:15
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מושב
B11
חדר
466
בניין חינוך

מושב
B12
חדר
 467
בניין חינוך

פוליטיקה בערים מעורבות: חיים עירוניים בצל הסכסוך הלאומי

יו״ר ומתדיינת: 

נועם ברנר   |   האוניברסיטה העברית 

מתדיין: 

ניר ברק   |   אוניברסיטת בן גוריון

מציגים:

נועם ברנר   |   האוניברסיטה העברית, “בניית-שלום בירושלים: התשתיות העירוניות כתשתית לשלום״

נטלי לוי   |   אוניברסיטת תל אביב, “חינוך בערים מעורבות – אתגרים ודילמות״

ניצן פייביש   |   האוניברסיטה העברית, צעירים פלסטינים מזרח-ירושלמים באוניברסיטה 
העברית - שייכות ומפגשים ספונטניים כמכניזם לאינטראקציה חיובית.

גיל מימון   |   האוניברסיטה העברית, “זכויות אדם והעיר: ציפיות תושבי ערים להגנה על 
זכויות אדם במרחב העירוני״

מדיניות ציבורית אל מול אתגרי העתיד

יו״ר ומתדיין: 

יניב ריינגוורץ   |   אוניברסיטת חיפה

מציגים:

 “How Does Culture Shape Financial Policies? A ,גל ביטון   |   אוניברסיטת תל אביב
Macro-Level Analysis Using Instrumental Variables״

אוניברסיטת אריאל, “הלגיטימציה השלטונית בישראל על רקע המדיניות  ארז כהן   |   
הציבורית המגבילה בתקופת מגפת הקורונה״

אנה חזן   |   אוניברסיטת חיפה, “המדיניות הרגולטורית של התאגידים העירוניים בישראל״ 15:45-14:15
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מושב
B13
חדר
463
בניין חינוך

משברים, מצבי חירום, משפט וממשל

יו״ר: 

עלי זלצברגר   |   אוניברסיטת חיפה

מתדיין: 

מנחם הופנונג   |   האוניברסיטה העברית

מציגים:

עלי זלצברגר   |   אוניברסיטת חיפה, “ניהול מצבי חירום בישראל: מדוע לישראל אין דוקטרינת 
חירום המגובה במוסדות ומסגרת חוקית ומה הדוקטרינה הראויה?״

דברה שמואלי   |   אוניברסיטת חיפה, “לומדים מאסונות של אחרים? מחקר השוואתי של 
תגובות ל- SARS/MERS ול- COVID-19 בחמש מדינית״

איתי בארי ודניאלה זייצ׳יק   |   אוניברסיטת חיפה, “אסטרטגיות התמודדות של רשויות 
מקומיות עם משבר הקורונה: ניתוח אתגרים וסיפורי הצלחה״

15:45-14:15
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17:30-16:00
אולם הכט
מליאת סיכום
בניין ראשי

אתגרי מלחמה וטרור

יו״ר: 

גד ברזילי   |   אוניברסיטת חיפה ונשיא האגודה הישראלית למדע המדינה

ברכות: 

דפנה קנטי   |   דיקן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה

דוברים )לפי סדר ההרצאות(: 

תמיר הימן   |   אלוף )מיל׳(, המנהל המקצועי של ה-INSS וראש אמ״ן לשעבר, “מלחמות 
העורף, בין מודעות להפנמה״

דפנה קנטי   |   דיקן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה, “סייבר ומדיניות נגד סייבר: 
ניסויים בפסיכולוגיה פוליטית״ 

יושבי ראש ועדות הפרסים

דברים לזכרו של פרופ׳ גדעון דורון ז״ל, מייסד האגודה והענקת פרס הספר: בקי קוק, 
אוניברסיטת בן-גוריון

גבריאל בן-דור   |  זוכה פרס מפעל חיים של האגודה הישראלית למדע המדינה לשנת 2022, 
אוניברסיטת חיפה, “מדעני מדינה וקברניטי מדינה״

דברי סיכום: 

גד ברזילי   |  אוניברסיטת חיפה ונשיא האגודה הישראלית למדע המדינה

הענקת פרסי 
האגודה
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סדנת דוקטורנטים.ות וחוקרים.ות צעירים.ות
אתגרי כתיבת הדוקטורט וההשתלבות בקריירה אקדמית

בהנחיית:

גד ברזילי   |   אוניברסיטת חיפה, יו״ר האגודה הישראלית למדע המדינה

אסנת עקירב   |   המכללה האקדמית גליל מערבי, ס׳ יו״ר האגודה הישראלית למדע המדינה

דוברים )לפי סדר הא״ב(:

ג׳ניפר אושר   |   אוניברסיטת בן גוריון שבנגב

דנה ושדי   |   ראש בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה

דוד לוי-פאור   |   האוניברסיטה העברית

19:00-17:45
אולם 
ההסעדה
חדר האח״מים
ליד אולם הכט
בניין ראשי


