א ת ג ר י נ ת וני ם

CHALLENGES o
S
E
fD
RIS
C
AT
T
N

מ

, PANDEMICS and
S
BER
U
S
CY
T
R,

A

ת
ו
י
ת
ב
י
ב
קיימות
ס

HTS, WARFARE, T
G
I
ER
dR
RO
n
a

ם

ם
מ
י
ר
מ
ב
ש
ש
ל
יי
י״ז באייר ,תשפ״ב

Y

ו ת,
זכוי
ו

GO
V
E
RN
M
E

IT
BIL
NA

AI

מ
ל
ח

מות ,ט רור ,סיי

ב ר,

פ ות

18.5.22

מג

ספר הכנס משברים ממשליים |  | 18.5.2022האגודה הישראלית למדע המדינה ואוניברסיטת חיפה

| 1

תוכן העניינים
דבר נשיא האגודה

3

חברי/ות הועדה המדעית (לפי סדר הא״ב)

4

חברי/ות הועדה המארגנת

4

אודות פרופ׳ גדעון דורון ז״ל

5

אודות ד״ר נדיר צור ז״ל

6

אודות ד״ר יונתן פיין ז״ל

6

דברים לזכרם של חברי המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית,
בית הספר למדעי המדינה ,אוניברסיטת חיפה:
ד״ר יאיר זלמנוביץ ז״ל
פרופ׳ אהרון כפיר ז״ל
ד״ר משה שני ז״ל
פרופ׳ אשר פרידברג ז״ל

7
7
7
8

רשימת זוכים/ות בפרסי האגודה לשנת 2022

13-9

תכנית הכנס :רשימת המושבים והאולמות

14

דרכי הגעה לכנס

15

סדר היום :מושבים והרצאות
תקצירי הרצאות

90-16

ספר הכנס משברים ממשליים |  | 18.5.2022האגודה הישראלית למדע המדינה ואוניברסיטת חיפה

| 2

משתתפים.ות יקרים.ות,
ברוכים.ות הבאים.ות לכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה באוניברסיטת
חיפה .הכנס השנתי מוקדש הפעם למשברים ממשליים ועיצוב מדיניות ציבורית בתנאי
אי וודאות ומשבר .תשומת לב מיוחדת ניתנת למאבק במגפות ,למלחמות ,ליחסי שלטון
מרכזי-שלטון מקומי .בנוסף לכך ,יידונו שאלות עקרוניות של שלטון חוק ומרות המשפט
המשיקים למדיניות ציבורית ולתנאי אי וודאות והמושפעים ממנה ,ויושם דגש על מצבי אסון.
בכנס יוצגו למעלה ממאה מחקרים חדשים וכל המאמרים שיוצגו בכנס וכן הפוסטרים
מבוססים על שיפוט אקדמי חיצוני.

פרופסור גד ברזילי

דבר נשיא האגודה
הישראלית למדע
המדינה

ברצוני להודות מאוד לאגודה הישראלית למדע המדינה ,לאוניברסיטת חיפה ,לבית הספר
למדעי המדינה ,לפקולטה למשפטים ,למרכז מינרווה ,לבית הספר הבינלאומי באוניברסיטת
חיפה ולהוצאת הספרים נבו על תמיכה בכנס.
תודה מיוחדת לד״ר רותם מילר-מור אטיאס ,יו״ר הוועדה האקדמית של הכנס ,על מצוינות
בארגון התוכנית האקדמית ,לפרופסור אסנת עקירב סגנית נשיא האגודה ,לד״ר מעוז
רוזנטל ,מזכיר האגודה ,למר יוסי גנאל ,מנכ״ל האגודה ,ולד״ר אפרת קנולר ,גזברית האגודה
על תרומתם לעיצוב וארגון הכנס .תודה רבה גם לחברי וחברות הוועד המנהל של האגודה,
לשופטי ושופטות המאמרים שיוצגו בכנס וליו״ר וחברי וחברות וועדות בחירת הפרסים.
וכן לטליה גורן ,דוקטורנטית בית הספר למדעי המדינה ולחברות הסגל המנהלי של בית
הספר ,גב׳ אפרת קורן וגב׳ אורלי משה על עזרתן המשמעותית בארגון הכנס .שלמי תודות
והרבה הכרת טובה והוקרה.

ברכות חמות ,בהצלחה לכולנו,
פרופסור גד ברזילי
הפקולטה למשפטים,
לשעבר דקן הפקולטה למשפטים
לשעבר משנה רקטור וראש בית ספר בינלאומי,
אוניברסיטת חיפה
פרופסור אמריטוס ,אוניברסיטת וושינגטון

ספר הכנס משברים ממשליים |  | 18.5.2022האגודה הישראלית למדע המדינה ואוניברסיטת חיפה

| 3

יו״ר הכנס
חברי/ות
הוועדה המדעית
(לפי סדר הא״ב)

חברי/ות
הוועדה המארגנת
של הכנס
(חברי/ות האגודה
ואוניברסיטת חיפה,
לפי סדר הא״ב)

ד״ר רותם מילר-מור אטיאס | אוניברסיטת חיפה

פרופ׳ ואאל אבו-עקסה | האוניברסיטה העברית
פרופ׳ גל אריאלי | אוניברסיטת בן גוריון
פרופ׳ איתי בארי | אוניברסיטת חיפה
פרופ׳ פזית בן-נון בלום | האוניברסיטה העברית.
פרופ׳ גד ברזילי | אוניברסיטת חיפה
ד״ר לירן הרסגור | אוניברסיטת חיפה
פרופ׳ אנבל הרצוג | אוניברסיטת חיפה
ד״ר ישראל וייסמל-מנור | אוניברסיטת חיפה
ד״ר ליהיא להט | המכללה האקדמית ספיר
ד״ר כרמלה לוטמר | אוניברסיטת חיפה
פרופ׳ שלמה מזרחי | אוניברסיטת חיפה
ד״ר רותם מילר-מור אטיאס | אוניברסיטת חיפה
ד״ר דורון נבות | אוניברסיטת חיפה
פרופ׳ אסנת עקירב | המכללה האקדמית גליל מערבי
ד״ר אהוד ערן | אוניברסיטת חיפה
ד״ר נעמי פריש אבירם | אוניברסיטת ברקלי
פרופ׳ בקי קוק | אוניברסיטת בן גוריון
ד״ר מעוז רוזנטל | אוניברסיטת רייכמן
ד״ר יניב ריינגוורץ | אוניברסיטת חיפה
ד״ר יעל שומר | אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ גד ברזילי | נשיא האגודה הישראלית למדע המדינה
מר יוסי גנאל | מנכ״ל האגודה הישראלית למדע המדינה
ד״ר רותם מילר-מור אטיאס | ראשת הוועדה האקדמית של הכנס ,אוניברסיטת חיפה
פרופ׳ אסנת עקירב | סגנית נשיא האגודה הישראלית למדע המדינה
ד״ר אפרת קנולר | גזברית האגודה הישראלית למדע המדינה
ד״ר מעוז רוזנטל | מזכיר האגודה הישראלית למדע המדינה
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פרס לספר מצטיין יוענק השנה
לפרופסור גל אריאלי
לזכרו של פרופ׳ גדעון דורון ז״ל

פרופסור גדעון דורון ז״ל
()2011-1945

אודות

פרופסור גדעון דורון נולד בתל-אביב בשנת  .1945בוגר ומוסמך האוניברסיטה העברית
בירושלים ובעל תואר דוקטור מאוניברסיטת רוציסטר בהדרכתו של ויליאם רייקר ,אבי תורת
חקר המניפולציה ויישומי תורת המשחקים בחקר הפוליטיקה .ממנהיגי החוג למדע המדינה
באוניברסיטת תל אביב ,שחינך והדריך דורות של סטודנטים וחוקרים וחוקרות .הוא פרסם 20
ספרים בעברית ובאנגלית ועשרות רבות של מאמרים אקדמיים פורצי דרך בנושאי אסטרטגיה
וכלכלה פוליטית ,שיטות בחירה ,מדיניות ומינהל ציבורי ,תקשורת ומניפולציה פוליטית
ותורת המשחקים .יזם את הקמת החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב והיה יועץ
ויו״ר אקדמי למחלקה למינהל ומדיניות ציבורית באוניברסיטת בן-גוריון בשלבי הקמתה.
כמו כן עמד בראש החוג למדע המדינה במכללת עמק יזרעאל ,והיה אחד ממייסדי המרכז
להעצמת האזרח והדמות האקדמית המרכזית בפעולתו ,האחראי האקדמי וממפתחי מדד
החוסן הלאומי ,הכולל בתוכו את מדד השחיתות ,המתפרסם בכל שנה בכנס שדרות ,ובנוסף
היה פעיל בצוות הבינלאומי המודד את השחיתות הציבורית במדינות העולם .פרופסור דורון
מילא שורה של תפקידים ציבוריים ובהם יושב ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,חבר
בצוות ההיגוי של ועדת נשיא המדינה לעניין שיטת הממשל בישראל ,יועץ לראשי ממשלה
ולשרים ,חבר הוועדה לבחינת נושא המינויים בשירות הציבורי ,חבר הצוות לביטחון לאומי,
המועצה הישראלית לקולנוע והוועדה לקביעת גבולות מוניציפאליים .האגודה הישראלית
למדע המדינה חבה ,במידה רבה ,את עצם קיומה לגדעון דורון ,ממחדשיה של האגודה
והיושב ראש שלה לשעבר .בין השאר יזם את הקמת הוצאת הספרים של האגודה ועמד
בראש המערכת המדעית שלה ,ובשנות התשעים של המאה העשרים היה חבר בהנהלת
האגודה הבינלאומית למדע המדינה.
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פרס לעבודת דוקטורט מצטיינת יוענק השנה
למר נעם ברנר
לזכרו של ד״ר נדיר צור ז״ל

ד״ר נדיר צור ז״ל
()2014-1952

אודות

ד״ר נדיר צור ( )2014-1952איש רדיו שכיהן כעורך ומגיש תכניות בגלי צה״ל ובקול ישראל,
חוקר מדע המדינה ,סופר ומשורר .בוגר במדע המדינה וביחסים בין-לאומיים (בהצטיינות)
ותואר מוסמך במדע המדינה (בהצטיינות( מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,ובשנת 2001
(תשס״ב) קיבל ממנה גם תואר דוקטור .את עבודת הדוקטור “רטוריקה של מנהיגים ישראליים
במצבי-לחץ״ עיבד לספר “רטוריקה פוליטית :מנהיגים ישראלים במצבי לחץ״ ,שראה אור
ב 2004-בהוצאת הקיבוץ המאוחד וזכה בפרס האגודה הישראלית למדע המדינה לספר
בעברית לשנת תשס״ה .שימש כחוקר במכון טרומן למען קידום השלום של האוניברסיטה
העברית בירושלים; במקביל שימש כחוקר אורח במרכז חיים הרצוג לחקר המזרח-התיכון
ודיפלומטיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,ולאחר מכן חזר לשמש חוקר במרכז לחקר הביטחון
הלאומי שבחיפה .תחומי מחקרו היו פסיכולוגיה פוליטית ,כלי השפעה של מנהיגים (לרבות
רטוריקה) ,מצבי-לחץ בסכסוך הישראלי -ערבי וממדים רציונליים ואי-רציונליים של ביטחון
לאומי .פעילותו העיתונאית התפרסה על פני כלי תקשורת רבים .ב 2005-הוענק לו אות
מפעל חיים מטעם המרכז העולמי של בני ברית בעבור “מצוינות בסקירה של העיתונות,
הכתובה ,המשודרת והמקוונת – על יהדות התפוצות״ .צור יזם ,ייסד ועמד בראש הועדה
למונחי מדע המדינה באקדמיה ללשון העברית ובשיתוף האגודה הישראלית למדע המדינה.

פרס לעבודת תזה מצטיינת יוענק השנה
למר ישי ברק
לזכרו של ד״ר יונתן פיין ז״ל

ד״ר יונתן פיין ז״ל
()2015-1958

אודות

ד״ר יונתן פיין ,בן  57במותו ,היה מרצה וחבר סגל אהוב בבית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה
ואסטרטגיה ,במרכז הבינתחומי ,הרצליה .יונתן היה חוקר מחונן שהקדיש את זמנו לחקר
אידיאולוגיות של ארגוני טרור ,אלימות פוליטית דתית השוואתית ומדיניות ארה״ב ואירופה.
יונתן ,בן למשפחת משוררים  -נכדו של המשורר אלכסנדר פן ,בנה של המשוררת זרובבלה
ששונקין ,היה איש אשכולות שחתום גם על ספרי עיון ורומנים שכתב .הוא היה איש שיחה
ומרצה מרתק בעל תחומי עניין מגוונים .מעל הכל יונתן היה דמות אהובה ודומיננטית בקרב
הסטודנטים בביה״ס לממשל .הוא ראה בתפקידו כיועץ אקדמי שליחות והיה שם בשביל
הסטודנטים בכל דבר שביקשו .הוא חסר מאוד לכולנו .יהי זכרו ברוך.
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דברים לזכרם של חברי הסגל למחלקה ומנהל ציבורי,
בית הספר למדעי המדינה

ד״ר יאיר זלמנוביץ ז״ל

השנה נפרדנו במפתיע מחברנו ,ד״ר יאיר זלמנוביץ׳ ,לאחר שחלה במחלה קשה.
אנו מביעים צער עמוק ומאחלים למשפחתו וחבריו שלא ידעו עוד צער.
יאיר היה מבין מקימי המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית בשנת  ,2003והוא עמד בראשה
בשנים  .2013 – 2008מי שהכיר את יאיר יסכים עם כך שהוא היה אדם מיוחד וייחודי .ידען,
במובן העמוק של המילה ,בקיא בשורשי התאוריה של המנהל והמדינות הציבורית ומרצה
שנהג לשוחח מלב אל לב עם הסטודנטים .פעמים רבות הוא האיר את דרכינו .הייתה בו
אהבת אדם ,צחוק וקולגיאליות אדוקה ,שנתגעגע אליהן.
יהי זכרו ברוך.

פרופ׳ אהרון כפיר היה חבר סגל בחוג למדע המדינה ולאחר מכן בבית הספר למדעי המדינה
במשך שנים רבות .הוא היה ממקימי התחום של מנהל ומדיניות ציבורית ,חקר ,לימד והעמיד
תלמידים רבים לאורך השנים .אהרון היה ידוע כאדם נעים ונוח לבריות ,בעל חוש הומור
מפותח ודרכי נועם .הוא ייסד את תכנית המנהלים וכתב במהלך השנים ספרים ומאמרים
רבים שהשפיעו על החשיבה בתחום המנהל הציבורי בישראל ובעולם .פעילותו הענפה הגיעה
גם למחוזות שמחוץ לאוניברסיטה ,הוא לימד באוניברסיטאות בעולם וייעץ לגופי ממשל
ומנהל רבים .חברי המחלקה ובית הספר זוכרים אותו ומוקירים את פועלו הרב והחשוב.

פרופ׳ אהרון כפיר ז״ל
את משה העריכו רבים בארץ ומחוצה לה ,כמומחה בתחומים רבים ,בהם :מנהל בריאות
וחינוך ,תקצוב ,תכנון ורפורמה מנהלית .חותמו הוטבע כמעט בכל כנס ודיון אקדמי וכל
חקירה מדעית שימושית במנהל הציבורי בשנות השבעים והשמונים של המאה הקודמת.
מחקריו ומאמריו מהווים גם כיום מקור חשוב להבנה וניתוח של המציאות הניהולית בארגונים
ציבוריים ,וכנר תמיד יאירו וינציחו את פועלו.
מעל לפועלו האקדמי והציבורי משה היה בעל תבונה ורגש ,נוח לבריות ,ידיד נפש ורע
אמיתי ,איש משפחה אוהב ותומך בכל לב .החלל שנוצר עם פטירתו לא התמלא עד היום.

ד״ר משה שני ז״ל
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פרופ׳ אשר פרידברג ז״ל

אשר יזם והקים את תכנית הלימודים הייחודית לתואר שני בביקורת ציבורית ופנימית
באוניברסיטת חיפה ,וניהל אותה בהצלחה למעלה מעשרים שנה .במסגרתה העמיד תלמידים
רבים ,המצויים כיום בכל הצמתים של ההגות והעשייה בתחומי הביקורת הציבורית והפנימית.
בהדרכתו ובהנחייתו פותח דור חדש של ממשיכים במחקר ובהוראה בתחומים אלה.
פרופ׳ אשר פרידברג פרסם ספרים ומאמרים רבים וערך עשרות רבות של מחקרים ,שיצרו
בסיס לגיבוש תורה מדעית ויישומית ללימודי הביקורת הציבורית והפנימית בארץ ובחו״ל.
העדרו של אשר הוא אבדה קשה למשפחה האוהבת ,למכריו ומוקיריו ולכל העוסקים בביקורת
הציבורית והפנימית .אשר חסר לנו עד מאוד .אנו חסרים את עצתו הטובה והחכמה ,את העידוד
והתמיכה שכה אפיינו אותו .יחד עם בני המשפחה האוהבת ננצור את זכרו של אשר לעד.
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רשימת הזוכים.ות
בפרסי האגודה
לשנת 2022

פרס מפעל חיים
יוענק ל-
פרופ׳ גבריאל בן-דור | אוניברסיטת חיפה
פרופסור גבריאל בן-דור ,פרופסור מן המניין למדע המדינה ולשעבר רקטור אוניברסיטת
חיפה ( ,)1986-1991הוא בוגר אוניברסיטת פרינסטון ,שבה סיים בהצטיינות דוקטורט במדע
המדינה ולימודי מזרח תיכון .פרופסור בן-דור פרסם שבעה ספרים ולמעלה ממאה ועשרים
מאמרים .תרומתו המחקרית להבנת הפוליטיקה המזרח תיכונית ,מדע המדינה וביטחון
לאומי ,יחסי צבא ומדינה במזרח התיכון ,יישוב סכסוכים ,מיעוטים ותרבות פוליטית כמו
גם שלל סוגיות אחרות במדע המדינה היא מכרעת והשפיעה על דורות של בוגרות ובוגרים
במדע המדינה ולימודי מזרח תיכון .פרופסור בן-דור נשא .במגוון של תפקידים אקדמאיים
לרבות דיקן למחקר ,ראש המכון לחקר המזרח התיכון והמרכז היהודי-ערבי באוניברסיטת
חיפה ונשיא האגודה הישראלית למדע המדינה .הוא מייסדו וראשו הראשון של ביה״ס
למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה ומייסדו וראשו הראשון של המרכז לחקר הביטחון
הלאומי באוניברסיטה.
פועלו העשיר חרג מעבר לכותלי אוניברסיטת חיפה והאגודה הישראלית למדע המדינה .הוא
כיהן כחבר במועצה להשכלה גבוהה והועד המנהל של מרכז דיין ללימודי המזרח התיכון
ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.
כמו כן היה יו״ר שתי ועדות מייעצות לממשלת ישראל בנושא קידום הדרוזים בישראל
( 1975ו.)1991-
לפרופסור בן-דור רשימה ארוכה של פרסים מדעים לרבות פרס לנדאו על ספרו על הדרוזים
בישראל ותואר דוקטורט כבוד למשפטים מאוניברסיטת המלין בארה״ב .הוא שימש כמרצה
אורח באוניברסיטאות וגופים אקדמאיים בארה״ב ,קנדה ,סינגפור ובריטניה .כמו כן שימש
בתפקידי ייעוץ לפיתוח אקדמי בבריטניה .היה חבר הוועדה הבין-לאומית להערכת איכות
מדע המדינה מטעם המועצה להשכלה גבוהה ,יועץ לתכנון אסטרטגי למערכת הביטחון
ויועץ לנשיא האוניברסיטה והרקטור בלימודי ביטחון לאומי .בצד כל אלה הוא כיהן במערכות
של כתבי עת מובילים.
כאות הערכה על פעילותו ותרומתו לדיסציפלינה החליטה האגודה הישראלית למדע המדינה
להעניק לפרופסור גבריאל בן-דור את פרס האגודה למפעל חיים לשנת .2022
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פרס הוקרה לאיש.ת מדע המדינה על
מעורבות אזרחית וקהילתית
יוענק ל-
ד״ר גל לוי | האוניברסיטה הפתוחה
מועמדותו של ד״ר לוי עלתה בקנה אחד עם כל אחת מהדרישות שהצגנו למועמדים .ד״ר
לוי פעיל מזה שנים רבות בסדרת ארגונים חברתיים בולטים ,הפועלים מול מוסדות הממשל
בכדי לקדם קבוצות מוחלשות בחברה הישראלית.
פעילותו של גל באה לידי ביטוי בפעילות בכל רמות הממשל :מדיונים בוועדות בכנסת
והנהלות של ארגונים ציבוריים ,דרך ארגון ימי עיון ציבוריים וגם הפגנות ומחאות ברמת השטח.
גל פעיל לטובת מזרחיות ומזרחים בפריפריה ,מקומות בולט במאבקים למען קידום הזכויות
לדיור הציבורי והדאגה לנשים מוחלשות .גל פעיל גם בכל הנוגע לפעילות העוסקת בעיון
(ומעש) ביקורתי ביחסי יהודים וערבים בישראל.
בהתאם לקול הקורא של הפרס ,ד״ר לוי משלב את המחקר שלו ככלי לקידום מאבקים.
מעבר לכך ,ד״ר לוי משלב במחקריו גם כמידע וגם כתוצר של פעילות משותפת ,קולות
מושתקים בחברה הישראלית .בכך משלב ד״ר לוי בין פעילותו האזרחית והקהילתית העניפה
לפעילותו האקדמית כחוקר ומורה פעיל באוניברסיטה הפתוחה .על כך ,החליטה ועדת
הפרס לתת לד״ר גל לוי את פרס המעורבות האזרחית והקהילתית של האגודה הישראלית
למדע המדינה לשנת .2022
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פרס הספר
ע״ש פרופסור גדעון דורון
יוענק ל-
פרופ׳ גל אריאלי | אוניברסיטת בן-גוריון
ספרו של פרופסור גל אריאלי מהמחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון
s Regime Untangled: Between Democracy and Apartheid (Cambridge׳Israel
)University Press
מהווה מחקר מעמיק ויסודי המציג את המורכבויות של המשטר הפוליטי הישראלי על מלוא
היבטיו הדמוקרטיים והבעייתיים כאחת תוך הסתמכות על ניתוחים אמפיריים מתודולוגיים
מתוחכמים ומאירי עיניים .מחקר יסודי ומעמיק שאינו מתחנף מצד אחד ואינו מתעלם
מן המורכבות של החוויה הפוליטית הישראלית בשים לב למאפייניה ,להישגיה ולאתגריה
הרבים .המחקר מלמד באופן מחקרי ראשוני אמפירי ,השוואתי ותיאורטי על המתחים הקשים
המעוגנים במבנה המשטר ועל הקושי הנוסף עקב הסכסוך הישראלי-פלסטיני .ספר מרתק
ומעורר מחשבה ועם תרומה חלוצית לשיח המחקרי על טיפולוגיות משטריות בכלל ועל
המשטר הישראלי בפרט.

פרס עבודת הדוקטורט ( )Ph.Dהמצטיינת
ע״ש נדיר צור
יוענק ל-
מר נעם ברנר | האוניברסיטה העברית
בהנחיית פרופ׳ שאול שנהב ופרופסור דן מיודובניק
במחקרו בוחן נעם קהילות עירוניות בערים מחולקות ומשוסעות .המחקר מורכב משלושה
פרקים מרכזים בהם הוא בוחן שלוש שאלות מרכזיות :ברמת המיקרו בוחן נעם כיצד יחסי
תושבים עם מנהיגים קהילתיים משפיעים ומעצבים את עמדותיהם ומעורבותם הפוליטית.
ברמת המנהיגות שואל נעם מה גורם למנהיגים קהילתיים לקחת על עצמם תפקיד מתווך
בחברה שסועה .ורמת המוסדות שואל נעם האם קיומם של מוסדות פוליטיים ברמה העירונית
מקדם השתתפות בפוליטיקה העירונית.
התיאוריה שמציג ד״ר ברנר מתכתבת עם הספרות הרלוונטית אך היא מקורית וחדשנית
וקוראת תגר על הסברים קודמים בספרות כדוגמת תיאוריית המגע .המחקר דן בנושאים
בליבת התחומים במדע המדינה והשפעתו הרלוונטית על מרקם החיים בירושלים נהירה.
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נעם משתמש ב mix methods-ושוזר מחקר איכותני פרשני המשתמש בין היתר בראיונות
עומק וניתוח נרטיבים והמתבסס על מקרה הבוחן של העיר ירושלים עם הרצת סקר מרשים
ביותר בקרב האוכלוסייה הפלסטינית במזרח ירושלים ,וניתוחו בכלים סטטיסטיים.
לאור כל זאת החליטה ועדת הפרס להעניק לד״ר נעם ברנר את פרס האגודה הישראלית
למדע המדינה ע״ש נדיר צור לעבודת הדוקרטורט המצטיינת לשנת .2021

פרס עבודת המוסמך ( ).M.Aהמצטיינת
ע״ש יונתן פיין
יוענק ל-
מר ישי ברק | אוניברסיטת רייכמן
בהנחיית ד״ר מעוז רוזנטל
שם העבודה “משילות ראש הממשלה בדמוקרטיה פרלמנטרית :מוסדות ,העדפה והרוסטטיקה״.
עבודת התזה הוגשה במסגרת התואר השני בממשל בבית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה
ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן.
מר ישי ברק השכיל לקחת תופעה כללית שהולכת ומתפתחת במשטרים פרלמנטריים -
חיזוק מעמד ראש הממשלה והפיכתו לשחקן המרכזי של הרשות המבצעת .ובאמצעות
גישה מתודולוגית של הנרטיב האנליטי יצר מערך כלי עבודה שניתן ליישם להבנת תפקוד
ראשי ממשלה ,כשחקן מרכזי במשטרים פרלמנטריים.
בכך מר ברק מציע לנו במסגרת עבודת התזה שלו חידושים תיאורטיים בתחום מחקר
מתפתח לצד חידושים מתודולוגיים .על כך בחרה בו ועדת פרס עבודת התזה המצטיינת
של האגודה הישראלית למדע המדינה ,לבחור בעבודה זו כעבודה המצטיינת של הכנס
השנתי של האגודה ב.2022 -
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רשימת הזוכים.ות
בציון לשבח מטעם
האגודה
לשנת 2022

ציון לשבח לספר
ד״ר דבורה מנקין | האוניברסיטה העברית
פרופסור ניסים כהן | אוניברסיטת חיפה

ציון לשבח לעבודת דוקטורט
ד״ר מעיין דבידוביץ | אוניברסיטת חיפה
בהנחיית פרופסור ניסים כהן

ציון לשבח לעבודת תיזה
מר עמיעד הרן דימן | האוניברסיטה העברית
בהנחיית פרופסור דן מיודובניק
גברת שירה אסתר כהן | אוניברסיטת רייכמן
בהנחיית פרופסור אלכס מינץ ופרופסור דמיטרי אדמסקי

ציון לשבח לאיש.ת מדע המדינה על מעורבות
אזרחית וקהילתית
פרופסור דני פילק | אוניברסיטת בן גוריון
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תכנית הכנס
09:00-08:30
10:30-09:00
10:45-10:30

קבלת פנים

בניין ראשי
רחבת מוזיאון הכט

מליאת פתיחה
בניין ראשי
אולם הכט

הפסקת קפה
בניין ראשי
רחבת הכט

רצועת
מושבים
מקבילים

12:15-10:45

A

רישום והתכנסות

אתגרי מגפה בראייה מקומית ובינלאומית

מעבר למושבים המקבילים
 | A1חדר 401

 | A2חדר 363

 | A3חדר 402

 | A7חדר 404

 | A8חדר 665

 | A9חדר  | A10 402חדר  | A11 409חדר  | A12 466חדר  | A13 467חדר 463

המשטר
הישראלי :שיחה
בין חוקרי מדעי
החברה לחוקרי
משפטים

יסודות המשטר
הפוליטי

בניין חינוך*
13:15-12:15
14:05-13:15
14:15-14:05

ארוחת צהריים
בניין ראשי
דשא מוזיאון הכט

מליאת צהריים
בניין ראשי
אולם הכט

הפסקת קפה
בניין ראשי
רחבת הכט

רצועת
מושבים
מקבילים

15:45-14:15

B

17:30-16:00
19:00-17:45

בניין ראשי
אולם הכט

סדנה

חדר הסעדה סגל
ליד אולם הכט

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

תקשורת
ופוליטיקה
בישראל

החברה בישראל :בואו נשים את
אתגרים לקראת זה על השולחן
(הפוליטי):
2030
מגדר ופוליטיקה
*
בניין ג׳ייקובס
גישות תיאורטיות
ביחסים
בינלאומיים:
לאומיות ,פופוליזם,
והאסכולה
האנגלית

התנהגות
פוליטית
בדמוקרטיות
משוסעות
ומוגבלות

קורונה ומשפט:
זכויות במשבר

אתגרים
פוליטיים
ומשטריים
בעת מגפה

תמורות בסביבה
האסטרטגית של
המזרח התיכון

תערוכת פוסטרים  -בניין ראשי רחבת מוזיאון הכט

ניהול משבר גלובלי מקומי

מעבר למושבים המקבילים
 | B1חדר 401

 | B2חדר 363

 | B3חדר 408

 | B7חדר 404

 | B8חדר 665

 | B9חדר  | B10 462חדר  | B11 409חדר  | B12 466חדר  | B13 467חדר 463

משפט
ושחיתות

בירוקרטיה
ברמת הרחוב

 | B4חדר 209

רשתות חברתיות סוגיות במשילות
רב רובדית
ופוליטיקה

 | B5חדר 464
התנהגות
פוליטית

*

בניין ג׳ייקובס

רטוריקה
פופוליסטית
וגזענות

בניין חינוך*
מליאת סיכום

ניהול ציבורי
בעידן המודרני

שלטון מקומי:
תפקוד הראש
בזמן משבר
אזרחי

 | A4חדר 209

 | A5חדר 464

 | A6חדר 408

יסודות
הדמוקרטיה
והמחשבה
הפוליטת

משטרה
ואזרחות

תהליכי עיצוב
שינויים מוסדיים
במערכות
דמוקריות

פוליטיקה
בערים מעורבות:
חיים עירוניים בצל
הסכסוך הלאומי

 | B6חדר 402

סוגיות
גאו-פוליטיות
ותמורות
בלוחמה מודרנית

מדיניות
ציבורית
אל מול
אתגרי העתיד

משברים,
מצבי חירום,
משפט וממשל

אתגרי מלחמה וטרור
הענקת פרסי האגודה הישראלית למדע המדינה
דוקטורנטים.יות וחוקרים.ות צעירים.ות -
אתגרי כתיבת הדוקטורט וההשתלבות בקריירה אקדמית

** שימו לב שמושבים  A4ו B4-מתקיימים בבניין ג׳ייקובס
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STUDENT CLUB

CARMEL GATE

STUDENT DORMITORIES

אוניברסיטת חיפה
מוזיאון הכט

DONORS GARDEN

MEMORIAL

RABIN BUILDING

שירות היסעים
מתחנת חוף הכרמל
בהרשמה מראש
HERTA AND PAUL AMIR FACULTY
OF SOCIAL SCIENCES

רכבל חיפה
מתחנת מרכזית המפרץ

A

ESHKOL BUILDING
PARKING

D

חניון מגדל אשכול

HAIFA GATE

UNIVERSITY OF HAIFA CAMPUS MAP

B
FACULTY OF SOCIAL WELFARE
AND HEALTH SCIENCES

 - Cבניין ג׳ייקובס  -פאנלים מקבילים
 - Dחניון מגדל אשכול  -חניון לבאי הכנס

SHOPPING ARCADE

HECHT MUSEUM

HECHT MUSEUM AUDITORIUM

 - Aאודיטוריום הכט בבניין הראשי  -מושבי מליאה וארוחת צהרים (בחצר המבואה)
 - Bבניין חינוך  -פאנלים מקבילים

C

דרכי הגעה
לכנס

אוניברסיטת חיפה
מגדל אשכול
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תקצירי הרצאות
אתגרי מגפה בראייה מקומית ובינלאומית

10:30-09:00

אולם הכט
מליאת פתיחה
בניין ראשי

GERMANY׳S RESPONSES TO THE COVID-19 PANDEMIC: CRISIS GOVERNANCE
IN THE MULTILEVEL SYSTEM
SABINE KUHLMANN | UNIVERSITY OF POTSDAM, GERMANY
In this presentation Germany׳s responses to the challenges of the COVID-19 pandemic
will be addressed from a public administration and intergovernmental perspective. It
will focus on governance arrangements and coordination in the federal system, key
measures of pandemic containment and issues of institutional preparedness to the
crisis. Furthermore, the role of experts, policy advice and the use of data for decisionmaking will be analysed. The question will be taken up as to whether and how the
crisis has been used as a “window of opportunity ״by policy-makers. Focusing on the
developments of 2020/21, major phases of German pandemic governance are identified
revealing a swinging pendulum between more decentralized and more centralized
crisis management. For these phases, the responses and measures adopted by the
federal, Länder and local governments are outlined and the (changing) coordination
mechanisms at play characterized. The analysis shows that while being well-prepared in
some areas (e.g. ICU-capacities, local public health service), a number of shortcomings
and deficits have become apparent during the crisis, some of which originate in policy
decision of previous years, such as understaffed hospitals and care facilities, poor
digital preparedness of local health authorities and shortcomings in data availability
and sharing. Regarding intergovernmental coordination, a general trend towards
more unitarization and centralization in pandemic-related decision-making up to
what we label “intergovernmental centralism ״worked out, while at the same time
major implementation and management functions remained with the – increasingly
overburdened - local levels.

16 |

 | האגודה הישראלית למדע המדינה ואוניברסיטת חיפה18.5.2022 | ספר הכנס משברים ממשליים

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

מגפת הקורונה :לקחים צופים עתיד
סלמאן זרקא | ראש תכנית מגן ישראל ומנהל המרכז הרפואי ‘זיו׳ ,משרד הבריאות
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שיחה בין חוקרי- המשטר הישראלי:רב שיח רב תחומי
מדעי החברה לחוקרי משפטים
גד ברזילי | אוניברסיטת חיפה
אורן יפתחאל | אוניברסיטת בן גוריון
יואל מגדל | אוניברסיטת וושינגטון
קמר משרקי אסעד | אוניברסיטת חיפה
חורי | האוניברסיטה העברית-אריג׳ סבאע
סמי סמוחה | אוניברסיטת חיפה
סנדי קדר | אוניברסיטת חיפה
יניב רוזנאי | אוניברסיטת רייכמן

מושב

A1
חדר

401

חצי מליאה
שולחן עגול
בניין חינוך

מטרת המושב לנהל שיח ערני וגלוי בין מדעי החברה למשפטים על שאלות היסוד של
.המשטר הפוליטי בישראל ומרות המשפט

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

ניהול ציבורי בעידן המודרני
USING EMOTIONAL INTELLIGENCE TO PROMOTE SOCIAL EQUALITY IN
PUBLIC SERVICE DELIVERY: A CALL FOR EMOTIONALLY INTELLIGENT
PUBLIC SERVICE ORGANIZATIONS

מושב

A2
חדר

363

בניין חינוך

זהבית לויטץ | אוניברסיטת בר אילן

18 |

12:15 - 10:45

The challenges of public service delivery in the course of the COVID-19 pandemic have
stressed the need to advance the promise of social equality in modern democracies.
Although governments allocate economic, human, and medical resources to fight the
disease; marginalized and underrepresented communities, including senior citizens,
low-income individuals, and indigenous people, suffer from disparities in the provision
of public services, including health care quality (Wright, & Merritt, 2020). Public service
inequalities have a harmful effect not only on the physical and emotional wellbeing
of vulnerable populations, but also on citizens ׳trust in public sector institutions and
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governance (Bormann, Brogger, Pol, & Lazarová, 2021; Green, & Preston, 2001). Moreover,
they are likely to lead civil servants to underestimate the significance of their work,
decreasing their morale and public sector engagement. Considering these and other
ramifications, scholars (e.g., Wright, & Merritt, 2020) have been calling for initiatives
and solutions to safeguard social equality in the provision of public service.

IT׳S ALL ABOUT TRUST: THE OVERARCHING INDIRECT EFFECT OF TRUST
IN GOVERNMENT ON POLICY COMPLIANCE DURING A CRISIS
טליה גורן | אוניברסיטת חיפה

19 |
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The Coronavirus pandemic demonstrates the crucial role public compliance with
governmentally-issued health guidelines has in mitigating the crisis. Trust in government
is considered a prominent factor for enhancing such public compliance. However,
recent evidence reports inconsistencies in this relationship, stressing the ambiguity
of the mechanism through which trust in government affects public compliance with
health instructions during a crisis. Previous studies on citizen compliance during crisis
anchor their theoretical frameworks either in political and sociological literature, or in
health-behavior theory. However, both of which fail to consider the unique antecedents
and context for policy compliance, in terms of health behavior adoption, during
crisis. This study aims to suggest a new theoretical model that fits this demand. We
introduce a new theoretical framework, the ABC (Ability, Benefits and Costs) model
of political trust and compliance, for explaining the relationship between trust in
government and public compliance with governmentally-issued health instructions
during a crisis. Combining classic political theory and health behavior theory, the
ABC model extends the Health Belief Model (HBM) for predicting health behavior. It
posits that trust in government affects perceptions regarding one׳s ability to perform
governmentally-advocated instructions, their benefits and their costs, which in turn
mediate the trust-compliance relationship and affect one׳s willingness to perform the
promoted behavior. The ABC model was examined and supported in four cross-sectional
studies performed during the first 20 months of the Coronavirus pandemic in Israel on
3,732 participants, for various health instructions, crisis severity levels and duration.
This research has the potential to contribute to public policy literature as it suggests
a theoretical framework for compliance with government health instructions during
a health crisis. Furthermore, it may enhance public health literature, as it suggests
political trust as an important antecedent of health-behavior-related factors, at least
in times of crises. From a practical perspective, this study can provide policy makers
with insights regarding the direct and indirect ways to increase compliance rates with
health guidelines and facilitate a quicker control over the crisis.
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חשיבה מחודשת על התנהגות אזרחות ארגונית של עובדי שירות
אביב קדרון וחדוה וינרסקי פרץ | המכללה האקדמית עמק יזרעאל

20 |

12:15 - 10:45

This study extends the theoretical principles of employee–organization relationship
(EOR) framework by suggesting a new perspective regarding organizational citizenship
behavior (OCB) by testing the mediating role of workplace spirituality between social
exchange, organizational trust, and OCB. Our purpose is to draw attention to the
context of workplace spirituality of service employees as an under-researched, yet
important area of inquiry. Apparently, spirituality in the workplace positively influences
public service motivation by providing employees a meaning to what they are doing
in their jobs (Hassan et al., 2021). OCB of service employees can promote service
quality directly, by focusing on the customer–provider encounter, or indirectly, by
focusing on the encounter between the employee and his or her counterparts within
the organization (Somech & Drach-Zahavy, 2018). Workplace spirituality is suggested
as an alternative explanation that can provide a more comprehensive understanding
of employee engagement in OCB. Using a two-time-lagged research design, data were
collected from 350 service employees in Israel. The collected data were analyzed using
Mplus software. Structural equation modeling was conducted to test the hypotheses.
The results fully supported the hypotheses and showed that both social exchange
and organizational trust, as well as OCB, have a direct relationship with workplace
spirituality. The two workplace spirituality dimensions were found as mediators:
Alignment with organization values was mediated the relationship between social
exchange, organizational trust, and OCBI (individual orientation), whereas meaningful
work was mediated the relationship between social exchange, organizational trust, and
OCBO (organization orientation). The study utilized EOR to develop a comprehensive
conceptual framework examining the research model, and as such developing a new
direction for understanding OCB. This study contends that incorporating spirituality
at work enables service employees and managers to find a deeper sense of meaning
and purpose at work, and has an impact on their willingness to engage in OCB. The
findings demonstrate that social exchange and organizational trust provide only a
partial explanation for employee engagement in OCB. Workplace spirituality leads to a
richer, more advanced explanation and more holistic understanding of human behavior
at work. Practically, HR and executives should realize the benefits of implementing
workplace spirituality programs to foster employees ׳OCB.
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מעורבותם של מנהלים בכירים בשירות הציבורי בישראל בהתנהגות חדשנית
וקידום שירותים דיגיטליים
חדוה וינרסקי פרץ ואביב קדרון | המכללה האקדמית עמק יזרעאל
Rapid technological, social and behavioral changes in our societies imply that the
potential contributions of employees to the maximization of digital public service need
to be understood now, more than ever. Yet, we know little about the factors that shape
public servants ׳engagement in digital service innovative behavior (hereafter DSIB),
and, even less about the prerequisites and obstacles that inhibit this specific extra-role
behavior among senior managers. This paper is aimed to explore the mechanism by
which internal and exogenic drivers and barriers affect public managers ׳engagement
in DSIB. Builds on a behavioral-motivational approach to organizational innovation
this paper draws on Kwon and Kim׳s (2020) integrated conceptual framework, which is
a refinement of the original JD-R model (Bakker & Demerouti, 2007), to better explicate
the dynamics surrounding managers engagement and innovative behavior. More
specifically, grounded in the JD-R perspective, we focus on the operant psychological
forces in the minds of employees and on the motivational context behind engagement
in organizational innovation. Our investigation is underpinned by the notion that job
demands and resources are not entirely adversarial but are intertwined in their effect
on engagement (de Spiegelaere et al., 2017) and, particularly, on innovative behavior.
Using a qualitative approach and by performing semi-structured interviews, data were
collected from twenty-three senior managers in various government organizations
and municipal authorities in Israel. Thematic analysis was conducted and yielded five
main themes - two related to internal factors: 1. The discourse on innovation and 2.
Organizational politics and cost-benefit, and three themes related to external factors:
1. Role models, 2. Budget barriers and conflicting preferences, and 3. Citizens ׳inquiries
for digital services. The findings provide an in-depth understanding of the interplay
between conflicting conditions (job demands and resources) that affect employees׳
psychological state and their proactive mental function of coping while they engage
in innovative behavior within the context of digital services. This paper offers a more
holistic understanding of antecedents that affect employees ׳DSIB, but, also, provides
leaders and practitioners guidance on how to regulate the interplay between job demands
and resources as both play drivers and barriers shape individuals ׳engagement in DSIB.

12:15 - 10:45
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מושב

A3
חדר

402

בניין חינוך

שלטון ממקומי – תפקוד הראש בזמן משבר אזרחי “על
החיים ועל המוות״
ביצועי ראשי.ות רשויות
אסנת עקירב | המכללה האקדמית גליל מערבי
בעשור שבין  2008לבין  2018חל שינוי במספר הנשים שהתמודדו לעמוד בראש רשות מקומית
ומספר הנשים שנבחרו לעמוד בראש רשות מקומית .בעוד שבשנת  2008התמודדו  10נשים
ונבחרו  ,6בשנת  2018התמודדו  72נשים (בחלק מהרשויות אף שתי נשים) ונבחרו .14
נכון לשנת  2022ישנן  15נשים שעומדות בראש רשויות מקומיות .סך כל האוכלוסייה של
רשויות אלה מהווה כמעט  10%מכלל אוכלוסיית ישראל.
המחקר בוחן האם השינוי במספר הנשים שנבחרו לראש רשות מקומית (ייצוגיות תיאורית)
הובילו לשינוי בביצועי הרשות המקומית .או במילים אחרות האם יש הבדל מגדרי בביצועי
ראשי הרשויות.
למחקר שתי מטרות עיקריות :הראשונה ,לנסות ולהגדיר מודל למדידת ביצועי ראשי.ות רשויות
(הן מרכיבים איכותניים והן מרכיבים כמותיים) .השניה ,לבדוק אמפירית את המודל באמצעות
מדידת ביצועים בין רשויות בראשן עומדות נשים לעומת רשויות שבראשן עומדים גברים.
מחקרים קודמים שבדקו ביצועי נשים שעמדו בראש רשויות מצאו כי יש הבדל בסגנון הניהול
ובאופן הביצוע ברשויות בהן עומדות בראש נשים .למשל ,לנשים שעמדו בראש רשות היתה
יותר נכונות לשנות את תהליך התקצוב ויותר נכונות לפעול להרחבת מעגל המשתתפים.ות
בתהליך התקצוב .בנוסף ,לרשויות אלה היה הקף חוב קטן והוצאה גבוהה יותר על ביטחון
וקידום חברתי .עוד נמצא כי רשויות שבראשן נשים מקדמות יותר שוויון מגדרי בוועדות,
מגדילות את התוכן וההיקף של תוכניות רווחה

התקשורת של עירית תל אביב-יפו עם תושביה בעת משבר הקורונה

12:15 - 10:45

אופיר פינס-פז | אוניברסיטת תל-אביב
המחקר עוסק בתקשורת של עירית תל אביב-יפו עם תושביה בעת משבר ,כשמגפת הקורונה
מהווה מקרה בוחן לעתות משבר .המחקר מתמקד בתקשורת של עירית תל אביב-יפו
מול שש קהילות ייחודיות בעיר ,המהוות כ 50%-מהתושבים (בני הגיל השלישי ,הקהילה
הערבית ,הקהילה החרדית ,הקהילה הזרה ,קהילת עולי אתיופיה שעלו לאחר שנת 2000
וקהילת המשפחות המיוחדות) ,ומטרתו הינה לבחון מהן הדרכים היעילות להעברת מידע
לקהילות ייחודיות אלו.

ספר הכנס משברים ממשליים |  | 18.5.2022האגודה הישראלית למדע המדינה ואוניברסיטת חיפה

| 22

לצורך כך נערך מחקר איכותני מקיף הכולל ראיונות עומק עם  17בעלי תפקידים בכירים
בעירה ו 18-תושבים מהקהילות הייחודיות הנכללות במחקר ,השוואה עם ערים אחרות
וניתוח מחקרים נוספים.

איך לשמור על הכתר גם בתנאי כתר? השפעת המנהיגות והתפקוד הנתפסים
על בחירה-מחדש :המקרה של ראשי הרשויות המקומיות בישראל במשבר
הקורונה 2020
אמיר הורקין נשיא | מכון מחקר מאגר מוחות
מודל הבוחן את השפעת תפקוד המכהנים על סיכויי בחירתם-מחדש ,במצבי משבר הודגם
כבר בעבר ,בעידן משבר הקורונה התנאים והמצבים השתנו מבלי הכר ואלו נבחנו בראיה
חדשנית .המחקר מציע כמה תרומות ייחודיות :בהיבט המושגי ,הורחבו אופי ומאפייני
התופעה .בהיבט התיאורטי פותח והורחב מודל השפעת תפקוד המכהן על בחירה-מחדש
במצבי משבר ,ומוצעים לו הסברים אפשריים חדשים .ממצאי המחקר מלמדים כי( :א)
התנהגות ראשי הרשויות המקומיות במשבר הקורונה משקפת מנהיגות-משרתת (ב)
לתפקוד המכהן ולמנהיגות המכהן הנתפסים במשבר הקורונה יש השפעה חיובית מובהקת
על כוונת הבחירה-מחדש במכהן (ג) הממצאים דלעיל התקבלו בשתי רמות ניתוח ברמת
מיקרו וברמת מאקרו (אגרגטיבית).
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בניין ג׳ייקובס

החברה בישראל – אתגרים לקראת 2030
בחינה מחודשת של סוגיית הגדרת המדינה כ׳יהודית ודמוקרטית׳ במונחי
תורת המשחקים
איתן אדרס ,נוהאד עלי ,ראובן גל | מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית-טכניון
מאמר זה מציג את המורכבות הישראלית – מדינה הכוללת בתוכה מיעוט ערבי משמעותי ביותר
אך בו בזמן מגדירה עצמה כמדינת הלאום היהודי  -תוך שימוש במודלים אחדים (כגון “דילמת
האסיר״ ו״משחק מובטח״ – s Dilemma׳ Prisonerו ,Assurance Game-בהתאמה – הלקוחים
מתורת המשחקים .מודלים מסוג זה משמשים במקרים רבים כלי מקובל בניתוח מדיניות לאומית
ובמיוחד בהבנת סכסוכים משמעותיים וקונפליקטים בין קבוצות .חשיבות המודלים היא בהדגמה
המוחשית על כך שבמקרים רבים שני הצדדים פוגעים למעשה בטוב המשותף של שניהם ,בזמן
שכל אחד מהם משוכנע שהוא פועל לקידום האינטרסים שלו עצמו .תורת המשחקים מציבה בפני
“שחקניה״ את השאלה הקריטית :האם ניתן לשנות את מודל ההתנהגות כך שכולם ייצאו נשכרים?
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המורכבות במקרה הישראלי מתבטאת במתח המתמשך מזה שנים ביחסי יהודים-ערבים
בישראל .אופיו של תהליך מתח מתגבר זה הוא אינטראקטיבי (על כל צעד של המדינה שנתפס
כיחס מפלה או כפער בהקצאת משאבים – הערבים מגיבים בהתרחקות ובהתבדלות; ועל
כל צעד כזה של התנכרות מצד הערבים – המדינה נמנעת עוד יותר מצעדים מתקנים ,ואף
מטילה ,לעיתים ,סנקציות חדשות) .באופן מיוחד בולט המתח הזה בוויכוח המתמשך בין
הרוב היהודי למיעוט הערבי בנושא הזכויות והחובות .תהליך זה מוצג במאמר באמצעות
מודל ‘דילמת המעגל׳.
בקרב חלק לא מבוטל מן האינטלקטואלים הערבים והמנהיגים הפוליטיים נשמעת הטענה
שהפתרון לקונפליקט הזה יבוא משינוי הגדרתה של המדינה מ״מדינה יהודית ודמוקרטית״ –
למדינה דו-לאומית ,או ל״מדינת כל אזרחיה״ או “כל קהילותיה״ .מנגד ,עבור חלקים נרחבים
מן החברה היהודית דרישה כזו משמעותה אחת – חסל סדר מדינה יהודית .זוהי משמעות
שאף בעלי דעות ליברליות ושמאלניות ביותר בקרב היהודים אינם יכולים להיות שותפים לה.
נראה ,איפוא ,של׳תיסבוכת׳ הזו ,אין פתרון פשוט .כצעד ראשון יש להתמודד עם הקשיים
הפסיכולוגיים .אלו דורשים בעיקר שינויים בתפיסת הקונפליקט שבין הרוב למיעוט בישראל
ובהמשגה חלופית של מרכיביו.
המאמר מציג ,תחילה ,את חסמים הקיימים במצב הנוכחי ובהמשך מדגים כיצד מעבר ממודל
‘דילמת האסיר׳ למודל חלופי מסוג ‘משחק מובטח׳ יכול להוביל לתוצאה שאולי איננה
אידיאלית לכל צד לחוד ,אך כזו שמשרתת את הטוב המשותף – מדינה יהודית ודמוקרטית
‘מכילה׳ ,העונה לציפיות שני הצדדים.

המחנה המשותף – מתווה מוסכם לפרדיגמות לאומיות ארוכות-טווח

12:15 - 10:45

איתן אדרס ,ראובן גל | מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
‘הרעיון המסדר׳ שהביא להקמת מדינת ישראל ומלווה אותה עד ימינו אלה הוא הציונות.
ובצל תהליכי עומק שונים המתחוללים בחברה
ואולם ,במהלך העשור-שניים האחרוניםֵ ,
הישראלית ,מתרבים סימני השאלה ביחס לתקפותו של רעיון הציונות המקורי כ׳רעיון מסדר׳
מרכזי לישראל בעת הזו .לכך יש להוסיף את העובדה הפשוטה שכשליש מאזרחי מדינת
ישראל – בעיקר ערבים וחרדים – אינם מזדהים עם ערכי הציונות וחלקם אף מתקומם כנגדם.
דו״ח זה הינו תוצאה של מאמץ מרוכז – ניהול של ארבעים ראיונות עומק של בעלי דעות
משפיעות בישראל המגיעים מרקעים שונים ומגוונים (רשימת המרואיינים בנספח מס׳ ,)5.2
ניתוחם וחיבור תוכניהם לכלל שלם וכן ביצוע סקר עמדות מקיף בקרב מדגם מייצג כלל-
ַ
ארצי שנועד לתת תוקף לממצאים הראשוניים ולהיתכנות הטמעתם .מטרת מאמץ מורכב
זה הינה הצעת מתווה מוסכם ,הכולל ‘רעיון מסדר׳ חלּופי ומספר פרדיגמות מובילות ,אשר
ביחד יכולים לשמש כ׳מחנה משותף׳ למגוון הקולות ו׳השבטים׳ המצויים כיום בחברה
הישראלית .ההצדקה ,כמו גם ההנמקה ,לראות בכך מתווה ‘מוסכם׳ נובעים הן מכך שהסתבר
שקיים מכנה משותף רחב למדי גם בקרב בעלי דעות מגוונות ושונות ,והן מכיוון שנמצא
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בסיס משותף לרעיון מסדר שנשען בעיקרו על פרק החזון של מגילת העצמאות ,אשר
לגביו קיימת תמימות דעים רחבה ביותר ,גם בקרב החברה הערבית והחרדית .כמעט כל
האישים שרואיינו הסכימו שהמצב הקיים מערער את היסודות עליהם נשען הרעיון הציוני
כפי שהוגדר ע״י האבות המייסדים ,ושהצורך בגיבוש רעיונות מסדרים הפך לברור ,חיוני
ומיידי .כמעט כולם הצביעו ,ביודעין או בלי משים ,על מגילת העצמאות כעל מסמך שמהווה
בסיס רחב לרעיונות מסדרים ברי-תוקף.
הה ְקּבלה המפתיעה שנמצאה בין דברי המרואיינים לבין הטקסט של מגילת העצמאות ,הביאה
ַ
אותנו להמלצה מרכזית של מסמך זה :הכרזת העצמאות וערכיה היא הנורמה הבסיסית
של מדינת ישראל .על בסיס פרק החזון שבּה ניתן להציב ‘רעיון מסדר׳ חדש ומוסכם לכלל
החברה בישראל :מדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי ,היא מדינה יהודית
ודמוקרטית ,המכבדת את זכויות האדם ומכילה את ערכי כל מרכיבי החברה הישראלית.
בנוסף ,ניתן היה לסכם את תכני הראיונות בשתי רמות נוספות :האחת – הצגת מספר תנאים
מוקדמים שבלעדיהם לא אפשר יהיה לקדם את הרעיון המרכזי הנ״ל .ניתן לסווג תנאים
מוקדמים אלו בשני תחומים עיקריים – ביטחון ,חוסן ואיתנות; וְ  -מנגנונים ו׳כללי משחק׳.
הרמה השנייה (והעיקרית) כוללת שישה נושאים פרדיגמטיים המצריכים חשיבה יצירתית
והתאמה למציאות החדשה ושיישומם יצוק תוכן מעשי לחזון המחודש.
סקר העמדות מעלה שצפוי רוב לתמוך ברעיון של פרק החזון במגילת העצמאות כבסיס
לחזון משותף.
חשוב להבחין בין התאוריה למציאות וסביר להניח שישום הרעיון בפועל יתקל בקשיים ויש
להתכונן לכך מראש .כמובן שכאשר יוציאו את הרעיון מין הכח אל הפועל ,יש לבחור את
הפרופיל הסוציו – דמוגרפי של הקבוצות השונות ובהתאם לכך להפנות מסרים מתאימים.
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בניין חינוך

בואו נשים את זה על השולחן (הפוליטי) :מגדר ופוליטיקה
להגן על הנשים או להגן על המדינה? פוליגמיה ובטחון אונטולוגי בישראל
בקי קוק ואילת הראל | אוניברסיטת בן גוריון
ההגנה על זכויות האזרח היא רכיב מרכזי בהגדרתה של מדינה דמוקרטית .ואכן ,ההיסטוריה
של הדמוקרטיה היא במידה רבה ההיסטוריה של התפתחות זכויות האזרח .מאז הופעתה של
התנועה הפמיניסטית בסוף המאה ה ,19-למחויבות להגנה על זכויות האישה יש מקום גדל
והולך בזכויות הללו .בעידודם של ארגונים בין-לאומיים כגון האו״ם והארגון לשיתוף פעולה
ולפיתוח כלכלי ( ,)OECDמשטרים דמוקרטיים מצהירים בימינו על מחויבותם לקידום זכויות
נשים ולהגנה עליהן ,מחויבות שנחשבת סממן מובהק של התפתחות פוליטית וכלכלית .בד
בבד ,השיח על שוויון מגדרי ,זכויות נשים והגנה עליהן הולך ומסתבך בשל הצורך לכלול בו
התייחסות להגירה ,לתרבויות מיעוטים ,לערכי תרבות ולהשתייכות תרבותית – כולן סוגיות
שמעוררות שאלות מהותיות על טבעו של השוויון המגדרי ועל תפקיד המדינה באחריות
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לשמירה על ביטחונן של נשים ולהבטחת שוויון הזכויות שלהן.
מאמר זה בוחן באופן ביקורתי את תפקידה של המדינה בהגנה על נשים וחוקר את ההקשרים
הרחבים שבהם מדינות יוצרות תפיסות של ביטחון וחוסר ביטחון של נשים .אנו טוענות שהמושג
ביטחון אונטולוגי חיוני להבנה עמוקה יותר של מגוון המניעים של המדינה בהתייחסותה
לנשים מקבוצות מיעוטים ולזכותן להגנה .אנו בוחנות את הקשר בין תפיסות של ביטחון
אונטולוגי ברמת הפרט וברמת המדינה ואת היחסים המורכבים שביניהן.
אנו בוחנות סוגיות אלו בהקשר של מדיניות ישראל בנוגע לפוליגמיה .אומנם הפוליגמיה
אסורה בישראל על פי חוק ,אך היא נפוצה מאוד באוכלוסייה הבדואית בנגב ,ואכיפת האיסור
רופפת ביותר .במאמר זה אנו מנתחות את השינוי שחל לאחרונה בעמדת המדינה ביחס
לפוליגמיה ומראות את הדרכים שבהן מדינות משתמשות ביסודות של ביטחון אונטולוגי
כדי להצדיק את המדיניות שלהן כלפי מיעוטים ,ובעיקר כלפי נשים מקבוצות מיעוט.
ניתוח מדיניותה של ישראל בנוגע לפוליגמיה מבעד לעדשה של ביטחון אונטולוגי ,חושף
את ההקשרים העמוקים והמורכבים שמתקיימים בין היבטים מגדרים דתיים ולאומיים כפי
שהם באים לידי ביטוי במרחב הפוליטי.

רק לא בזמן מלחמה :מגדר ,לחימה ופוליטיקה של ימין רדיקלי

12:15 - 10:45

יוליה אלעד-שטרנגר | אוניברסיטת בר אילן
סיון הירש-הפלר | אוניברסיטת רייכמן
סטריאוטיפים מגדריים חלים לא רק על פוליטיקאים ,אלא גם על מפלגות ומדיניות .מחקרים
מצאו כי מפלגות ימין ,פוליטיקאים וסדר היום הפוליטי נתפסים בדרך כלל על ידי הציבור
הרחב כ״גבריים״ .ישנן עדויות שמפלגות הימין הרדיקלי מודעות לתדמית המגדרית שלהן
ומציבות בשנים האחרונות יותר נשים פוליטיקאיות בחזית המפלגה ,בניסיון לרכך את
התדמית הגברית הנוקשה שלהן .במחקרים קודמים שלנו מצאנו עדות לכך שהנראות של
נשים (לעומת גברים) פוליטיקאיות בימין הרדיקלי מגבירה את התמיכה הציבורית במדיניות
המפלגה בשל ייחוס של סטריאוטיפים מגדריים נשיים לפוליטיקאיות ,אשר בתורם מפחיתים
את הדימוי הגברי הנוקשה של המפלגה .במחקר הנוכחי ,אנו מתמודדים עם היבט חשוב
של דינמיקה זו בהקשר של חברה בקונפליקט מתמשך :האם אפקט נראותן של נשים בחזית
הימין הרדיקלי יעיל באותה המידה בתקופות של לחימה כמו בתקופות של רגיעה? אילו
סטריאוטיפים לגבי פוליטיקאים הופכים בולטים יותר בתקופות של אלימות מוגברת בהשוואה
לעיתות של ‘שקט יחסי׳ ,וכיצד הם משפיעים על תמיכה בסדר היום שמקדם הימין הרדיקלי?
ערכנו שלושה ניסויים בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני בזמן עצימות גבוהה של
לחימה (מבצע “שומר חומות״ במאי  )2021ובזמן רגיעה ושקט יחסי (אוגוסט  .)2021ממצאי
המחקר מצביעים כי מדיניות הימין הרדיקלי נתפסת בדרך כלל כ״גברית״ (לעומת “נשית״),
והמפלגה המייצגת אותן נתפסת כאגרסיבית וכנתמכת בעיקר על ידי גברים (בהשוואה לנשים).
אולם חשוב מכך ,הממצאים שלנו מראים שבעתות של שקט יחסי ,נשאלים שהגדירו עצמם
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כשמאל תמכו יותר באשה פוליטיקאית מהימין הרדיקלי ,במדיניותה ובמפלגתה ,בהשוואה
לגבר הפוליטיקאי .אפקט זה תווך על ידי ייחוס של סטריאוטיפים נשיים לאישה בהשוואה
לגבר הפוליטיקאי .אולם ,בעתות מלחמה ,נמצא כי כלל המשתתפים (ללא הבדלים של שיוך
פוליטי) תמכו בפוליטיקאי ,במדיניות שלו ובמפלגתו ,בהשוואה לאישה פוליטיקאית .אפקט
זה תווך על ידי ייחוס של סטריאוטיפים גבריים לפוליטיקאי בהשוואה לאישה הפוליטיקאית.
הממצאים שלנו שופכים אור על ההשלכות החשובות של נראות מגדרית וסטריאוטיפים
מגדריים על התמיכה הציבורית בפוליטיקה של הימין הרדיקלי בתקופות של רגיעה ולחימה.

שנאת סיכון והפער המגדרי בהצבעה למפלגות ימין קיצוני פופוליסטי
אודליה אושרי | האוניברסיטה העברית
לירן הרסגור | אוניברסיטת חיפה
רעות איצקוביץ מלכה | האוניברסיטה הפתוחה
הספרות מראה שנשים באירופה מצביעות פחות מגברים למפלגות ימין קיצוני פופוליסטי.
מחקר זה בוחן את השפעת כוחן האלקטורלי של מפלגות אלה במדינות שונות לצד נטיית
הפרט לשנאת סיכון (והאינטרקציה בין השניים) על הנטייה של נשים וגברים להצביע למפלגות
ימין קיצוני פופוליסטי .המחקר מבסס שני מושגים תאורטיים של סיכון ,אלקטורלי וחברתי,
ומראה שנשים נוטות לשנאת סיכון גבוהה יותר באשר לשניהם .הניתוח במאמר מתבסס
על סקרי דעת קהל של ה ESS-מ 14-מדינות ( )2002-2016בשילוב נתוני מקרו על הצלחתן
האלקטורלית של מפלגות ימין קיצוני פופוליסטי .בנוסף ,על מנת להבחין בין השפעותיהם
של סיכון אלקטורלי וסיכון חברתי ,המחקר עושה שימוש בחקר מקרה ספציפי של מפלגות
בגרמניה .ממצאי המחקר מלמדים על כך שרמות שנאת סיכון שונות בין נשים וגברים,
בנוסף למידת התגובה השונה שלהם להקשרים אלקטורליים שונים ,חיונית להבנת הפער
המגדרי בהצבעה.

נשים לוחמות בצבא – על מה המהומה? על נשים ,הגנה וביטחון לאומי

12:15 - 10:45

איילת הראל | אוניברסיטת בן גוריון
בעשורים האחרונים ,איסורים על שירות נשים בתפקידים קרביים החלו להשתנות בצבאות
שונים ונשים החלו למלא מגוון רחב יותר של תפקידים בצבא .נשים מטיסות מטוסי קרב,
משרתות ביחידות ארטילריה ,מאיישות עמדות טילים ,צלפיות ,חובשות קרביות וממלאות
תפקידים מגוונים נוספים .אבל כיום ,רוב המחקר הנוגע לנשים בצבא עוסק עדיין בנשותיהם
של אנשי צבא הקבע ,נשים בתפקידים אזרחיים בצבא ,נשים שהותקפו מינית בצבא או נשים
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בתפקידים לא קרביים בצבא .מצאתי צורך לחקור נשים לוחמות ששירתו בתפקידים קרביים
בצה״ל ובתפקידים תומכי לחימה .המחקר מציג נרטיבים של לוחמות ותומכות לחימה בצבא.
בנוסף ,המחקר נע מעבר לנרטיבים כדי להציע נקודות מבט שונות לגבי השאלות הבאות:
מדוע חשוב לחקור נשים בקרב? את מי זה מפחיד? מה החוויות שלהן מלמדות אותנו? מתי
החיילות ויוצאות הצבא מבטאות באופן אקטיבי את קולותיהן ומתי הן משתיקות את עצמן?
מה המשמעות של שירות נשים כלוחמות עבור הממשל והחברה הרחבה יותר? הספר
והמחקרים שלי מדגישים אם כן את החשיבות של הכללתו של הנושא ,אשר אינו נחקר דיו-
קולותיהן של נשים כלוחמות וכשחקניות מדינה אלימות -במחקרים ביקורתיים ללימודי ביטחון
( .)Critical security studiesבמחקר אני מבצעת זאת על ידי ניתוח ובחינה של הקולות
(והשתיקות) של נשים ששירותו בתפקידים קרביים בצה״ל ,מספר שנים לאחר השחרור של
המרואיינות מהשירות הצבאי .הניתוח מציע תובנות כלליות אודות הסוגייה של נשים בקרב
וסוגיות רחבות יותר של הקשרים בין מלחמה ,מגדר ,ביטחון וטראומה .הספר מאתגר את
הניתוח הקיים באשר לסוגיות הללו על ידי הצגה וניתוח הנרטיבים של מאה יוצאות צבא לגבי
חוויותיהן בסביבה של סכסוך ,אלימות ומלחמה .באמצעות המחקר אנו למדים ולמדות עוד
על סוגיות של ביטחון ,חוסר ביטחון והגנה על המולדת .הניתוח של הנרטיבים מועשר על
ידי יישום מתודולוגיה ייחודית ומחקר רב-תחומי אשר נשען על דיסציפלינות שונות – מדע
המדינה ויחסים בינלאומיים מחד גיסא ,וחקר טראומה מאידך גיסא.

מושב

A6
חדר

408

12:15 - 10:45

בניין חינוך

קורונה ומשפט :זכויות במשבר
משבר סוף החיים בקורונה :בין רפואה למשפט
מעין סודאי | אוניברסיטת חיפה
תקציר הרצאה :מאז תחילת מגפת הקורונה בישראל נפטרו מעל שמונת אלפים אנשים
מהמחלה ,אולם ברבים מהמקרים ,לא היה זה מוות מוכר אלא מוות שונה ממה שהורגלנו
בו .גזרות הבידוד של מי שחשודים כחולים בקורונה ושל חולים מאומתים הביאו לגל של
״מיתות בבד״  -אנשים שנפטרו בבתי חולים בגפם וללא שניתן היה ללוותם בסוף ימיהם
ובשעותיהם האחרונות .לאור ביקורת ציבורית נוקבת מקרב קרובי הנפטרים והן מצד גורמי
הטיפול והרווחה ,החלו בתי חולים בעידוד משרד הבריאות לאפשר ביקורים קצרים על ערש
דווי לחולי קורונה מבודדים תחת מגבלות .למרות שינוי זה ,שאלת הליווי הראוי והפרידה
מהנפטרים בסוף ימיהם בתקופת הקורונה ממשיכה לפרוט על נימי הנפש ולהוות אתגר
ממשלי-רפואי מהמדרגה הראשונה .הרצאה זו תעסוק באתגר סוף החיים בעת מגיפה
מפרספקטיבה רב תחומית .מעבר להמשגה הרפואית-מקצועית ,אציע פרספקטיבות
משלימות :פרספקטיבה משפטית ,ופרספקטיבה היסטורית-תרבותית המסייעות למקם
את תופעת מיתות הבדד בתוך הקשר משפטי-תרבותי היסטורי .בהרצאה אחלוק תובנות
וממצאים ממחקר איכותני במסגרתו אני עורכת ראיונות עם בני משפחה וקרובים של
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נפטרים לצד ראיונות של אנשי צוות רפואי שלקחו חלק בטיפול בחולי קורונה וניהול ביקורי
משפחות במחלקות המבודדות.

עבודה במשבר :הזכות לעבוד וצמצומה בטענות
עינת אלבין | האוניברסיטה העברית
תקציר ההרצאה :הזכות לעבוד הנה אחת מהזכויות המרכזיות שנפגעו בעת משבר הקורונה.
בתקופות הסגרים פחת בצורה משמעותית מספר האנשים המועסקים ,רבים הוצאו לחל״ת
או לחופשה ,ההכנסה שלהם נפגעה כמו גם ביטחונם התעסוקתי .דבר זה השפיע בצורה בלתי
שווה על קבוצות שונות בשוק ,ביניהן נשים ,אנשים עם מוגבלות ,עובדי קבלן ועוד .בנוסף,
אחוזים גבוהים של עובדים עברו לעבוד מהבית .קהילת העבודה נפגעה ,כמו גם החיברות
במקום העבודה והיכולת לנהל שיחות מסדרון או  small talkלפני ואחרי ישיבות .עובדות
ועובדים לא יכלו לממש את עצמם ולתרום מהידע שלהם למקום העבודה ואף לחברה
הישראלית בעת תקופת המשבר בצורה המיטבית .גם דרישות התו הירוק גרמו לפגיעה
בזכות לעבוד .הצדקות מתחום בריאות הציבור יצרו את המציאות האמורה ,אשר הוסדרה
כולה על ידי תקנות ונהלים ,או החלטות של מעסיקים שגובו על ידי בתי הדין לעבודה.
בהרצאה אטען כי המשפט בתקופת הקורונה יצר הבנה חדשה ,צרה יותר ,של הזכות לעבוד,
וכי ישנו חשש שהבנה זו תמשיך ותתקיים במידה מסוימת בשוק גם לאחר תום המשבר.
אציג שתי תפיסות של הזכות לעבוד :תפיסה כלכלית-צרה ותפיסה חברתית-רחבה ואטען
כי יש חשיבות רבה שהמשפט הישראלי יפעל למימוש האחרונה.

כולנו רקמה אנושית אחת חיה? מוגבלות ,סולידריות ומחסור בזמן קורונה

12:15 - 10:45

שגית מור | האוניברסיטה העברית
תקציר ההרצאה :התפרצות מגפת הקורונה הביאה איתה עניין מחודש ברעיון הסולידריות,
שכן התגובה המדינתית למגפה הצריכה את התגייסות ושיתוף הפעולה של הציבור ודרכי
הפעולה הקיצוניות שננקטו יצרו הזדמנויות רבות לפרצי סולידריות ספונטניים .מאמר זה,
המתמקד בחודשים הראשונים של התפרצות מגפת הקורונה ,בוחן מהו תפקיד המדינה
ביצירת תשתית לסולידריות וכיצד זה שדווקא בתקופה שהעלתה על נס את הסולידריות
החברתית אנשים עם מוגבלויות חוו הדרה כה עמוקה .המאמר מתמקד בניסיון לגבש כללים
מוסכמים לתיעדוף הקצאת משאבי נשימה מצילי חיים לעת מחסור ובמאבק בכללים אלו
בישראל .ניסיון זה העמיד את סדרי העדיפויות החברתיים במבחן וחשף את ההטיות ביחס
למוגבלות שכן הכללים המוצעים הציבו את האנשים עם מוגבלויות בקצה סדר התיעדוף.
המאמר נשען על שתי פרספקטיבות משלימות :רעיון הסולידריות וביקורת המוגבלות .לאחר
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מיפוי רעיוני-מושגי של הגישות השונות לסולידריות ,המאמר מתמקד בהמשגה המכונה
על-ידי סולידריות חברתית-הכרתית ,הנשענת על עקרונות הצדק של חלוקה והכרה .לפי
המשגה זו תפקיד המדינה ביצירת תשתית לכינונה של סולידריות חברתית כולל שני רכיבים
עיקריים :אחריות כלפי כל הפרטים שבה להבטחת קיומם ושגשוגם והבטחת השתתפות
אזרחית אפקטיבית בחיים החברתיים ובתהליכי קבלת החלטות ציבוריים .לאחר הצגת
התשתית הרעיונית המאמר עובר לבחינת ביטויי הסולידריות בעת פרוץ הקורונה ולהצגת
“גירעונות הסולידריות״ שזיהיתי :דלדולן של מערכות הבריאות והרווחה והדרתם של אנשים
עם מוגבלויות ממעגלי ההשתתפות האזרחית וקבלת החלטות .האחרונה נחוותה על ידי
אנשים עם מוגבלויות כהמשך ישיר של עמדות ופרקטיקות אאוגניות המאפיינות את היחס
המסורתי למוגבלות .המאמר מסתיים עם קריאה לסולידריות בונה שמשלבת יסודות של
אחריות המדינה ושל השתתפות אזרחית ועם הטענה שהסיסמה “שום דבר עלינו בלעדינו״
של תנועת המוגבלות מהווה משקל נגד וקריאת תגר על שאריות האאוגניקה בנות זמננו וכי
היא יכולה לשמש בסיס לבניית רשתות אזרחיות חזקות של סולידריות ,גם אל מול תשתיות
בריאות ורווחה חסרות.

כמו חלום בלהה דיסטופי :זכויות אדם ,דמוקרטיה ,פוליטיזציה וביטחוניזציה של
הבריאות במשפט החוקתי והגלובלי בצל משבר הקורונה

12:15 - 10:45

אייל גרוס | אוניברסיטת תל אביב
תקציר ההרצאה :צעדים רבים שננקטו כתגובה למגפת הקורונה פגעו בזכויות אדם במישרין
ובעקיפין .המאמר בוחן את הפגיעות בזכויות אדם בישראל שנעשו בשם המאבק בקורונה
ואת הכלים המשפטיים שדרכם נעשו הפגיעות ,לרבות תקנות שעת חירום ,פקודת בריאות
העם וחוק הקורונה .המאמר בוחן את ההשלכות של ההגבלות השונות על זכויות רווחה
כמו הזכות לקיום בכבוד ,ביטחון תזונתי ,ועל הזכות לבריאות עצמה ,שנפגעה בשל צמצום
נגישות לשירותי בריאות שאינם קשורים בקורונה .המאמר בוחן את הדרך שבה התמודד
בג״ץ עם פגיעות אלו בעתירות רבות שהגיעו לפתחו .בגל הראשון של העתירות ,שעסקו
בסגרים ובהכרזה על “אזורים מוגבלים״ ,דחה בג״ץ את העתירות השונות תוך שהוא נוקט
גישה של הנסגת דעת כלפי הרשויות .פסיקות אלו התאפיינו לרוב באיזון אופקי ,שבו הציב
בג״ץ את הפגיעה בזכויות שנפגעו אל מול הזכות לחיים .המאמר מבקר גישה זו ומציע
עריכת איזון אנכי של הפגיעה אל מול בריאות הציבור ,גישה שתאפשר להביא בחשבון
שיקולים רחבים ,לרבות השפעת הסגר על הרווחה והבריאות .נטען שגישה זו מקבילה לשיח
הפוליטי והציבורי על המגפה ,בפרט של ראש הממשלה בנימין נתניהו ,שעסק בצורך להגן
על החיים ומשקפת את הביטחוניזציה של הבריאות ,שבה נתפס המאבק במגפה כמלחמה
באויב .בגל שני של פסיקות ,שניתנו בשלב מאוחר יותר ,פסל בג״ץ הן תקנות שהגבילו
הפגנות והן תקנות שהגבילו כניסה לישראל ,ויציאה ממנה ,של אזרחים ישראלים .בג״ץ
התערב במקרים אלו ,אך התערבותו הוגבלה לבחינה של מידתיות האמצעים ,וכך נמנעה
הכרעה בשאלת תכליתם .כך ,בהקשר של ההפגנות לא הכריע בג״ץ בטענה שעל פיה הסיבה
להגבלת ההפגנות הייתה פוליטית ולא רפואית .המאמר בפוליטיזציה של הבריאות ובדרך
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 הן הביטחוניזציה והן הפוליטיזציה של.שבה השתלב המשבר הרפואי במשברים חוקתיים
 המאמר דן בדרך שבה ממשליות הבריאות הגלובלית.הבריאות אינם ייחודיים לישראל
 שבאה לידי ביטוי בתקנות הבריאות הבינלאומיות,מתאפיינת בביטחוניזציה של הבריאות
ובדרך שבה מנהיגים סמכותנים ופופוליסטים ברחבי העולם השתמשו במגפה לביצור כוחם
 המאמר מציע שלא להגביל את בחינת האמצעים שננקטים כנגד.אגב פנייה לשיח הביטחוני
 ובפרט, אלא גם של הדרך שבה אנו חיים,המגפה לבחינה של השפעתם על ה״חיים עצמם״
 בחינת האמצעים צריכה לכלול גם את בחינתם, בהקשר זה.השפעתם על הרווחה האנושית
 בייחוד,של אמצעי הסיוע הכלכלי שננקטים כדי להקל את הפגיעות הכלכליות הנגרמות
. כתוצאה של הגבלות התנועה והשלכותיהן,לאוכלוסיות מוחלשות

יסודות המשטר הפוליטי
 פרספקטיבה אזרחית:ייצוג ותמיכה בדמוקרטיה
קלרטה טרגר | אוניברסיטת תל אביב
“When do individuals prefer coercive paternalism over its non-coercive alternative –
nudges? Government paternalism refers to policies that intervene in the individuals׳
private sphere and aim to prevent them from inflicting self-harm (as opposed to
inflicting harm to others). Tobacco, alcohol and sugar taxes, mandatory retirement
saving, and anti-abortion laws are a few quintessential cases. A recent example from
Israel is the new “״sugar tax ״״on soft beverages, that follows the food labeling reform
the Israeli government introduced in 2020, which requires to label unhealthy food with
large red labels. Indeed, coercive paternalistic policies are common in contemporary
public policy, although it is commonly considered that citizens prefer less coercion
from their government, and therefore non-coercive policies should enjoy more support
than coercive measures.
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In this study, I examine to what extent and under what circumstances people are
willing to accept government paternalism. Particularly, which of the two approaches
to paternalism - coercive or non-coercive - do people prefer the government would
use, given the choice? Using an original online experiment administered in Israel the
U.S., I test the effect of the interaction between coercion level and policy domain on
public support for government paternalism. In line with my theoretical expectations,
in both countries coercive policies dominate nudges in domains that relate to basic
needs (e.g., safety and health), while non-coercive policies are generally preferred
in domains such as welfare and morals. Whereas patterns of support are strikingly
similar in these two culturally-distinct countries, culture seems to shape the intensity

מושב
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of support. In both Israel and the U.S. the majority of respondents supports coercive
paternalism, however Israelis ׳support was much higher, especially for bans and
mandates. The results suggest that culture sets the base level of support for paternalism,
but the patterns of support may be generalized across cultures. Being the “hardest ״in
terms of support for paternalism, the U.S. case suggests that global support for coercive
paternalism which promotes safety and health is potentially very broad.״

 סדר יום של מדיניות בקרב חברי וחברות:בין סדר יום לאומי וסדר יום אישי
כנסת בישראל
אילנה שפייזמן | אוניברסיטת בר אילן
אמנון כוורי | אוניברסיטת רייכמן
Parties have significant effect on the parliamentary agenda. Most research studying
the party agenda treats parties as unitary actors. However, parties are composed of
individuals. Given recent personalization trends and the increased saliency of individual
actors there is a reason to believe that parties will not always have a cohesive agenda.
This paper aims at examining to what extent parties have a cohesive singular agenda.
It is based on an analysis of the agenda of individual MPs in Israel as reflected in
their use of various parliamentary tools: parliamentary questions, bills, motions and
one-minute speeches. We find that MPs promote both the party agenda and their
individual agenda. Consequently, party agenda is composed of two layers: coherent
layer which represents the party׳s preferences and diverse layer that is a sum of the
personal agendas of its MPs. The size and variation of the two layers depend on the
party characteristics.

 תפיסות ביחס למשטר ישראל של המכשירים מורים:בין דמוקרטיה ל״רוביות״
ומורות לאזרחות בישראל
רפאל גלנטי וכרמית פוקס אברבנאל | המכללה האקדמית בית ברל-סיגל בן
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במחקרים קודמים על תוכניות לימודי האזרחות ובעיקר על הערכים המשתקפים מספר
 מסתבר,)2016( הלימוד הנוכחי לתיכונים “להיות אזרחים בישראל במדינה יהודית ודמוקרטית״
,טריטוריאליסטית רפובליקנית והרוב היהודי-תרבותית-שמושם דגש עיקרי על גישה אתנו
 בולטת גם התיחסות אמביוולנטית לשאלת.תוך יצירת קשר בין המושג מדינה יהודית ודת
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 אבל תוך הדגשה שהזדהותם הבסיסית היא עם קבוצות, זכותם לחיים בשוויון:המיעוטים
 נדרשנו להבין מקרוב מהי, ברקע דברים זה.מעבר לגבול ועם עיקרון המדינה הפלסטינית
 או שמעדיפים להכשיר, האם ברוח הספר.תפיסת מכשירי המורים ביחס ללימודי אזרחות
 ערכנו, לצורך כך.אינדיבידואלית ופלורליסטית למשל- ליברלית,מורי אזרחות ברוח אחרת
 לחינוך הממלכתי, בעברית,ראיונות עם כל מכשירי מורי האזרחות לכל זרמי הלימוד
 אשר קשורים במוסד המרכזי בארץ שבו מתקיימת הכשרת מורי, ובערבית,והממלכתי דת
 ועיקרה הקניית, למרות שלהכשרה אין מחויבות כלפי תוכנית הלימודים הספציפית.אזרחות
 בעיקר ככול שהדברים קשורים לתובנות של מכשירי, הממצאים מפתיעים,ידע וכלים ככלה
 המסקנה שלנו היא שגם אם מכשירי.המורים ביחס לדמוקרטיה בעיקר לזו המיושמת בארץ
 תרומתם לתודעה דמוקרטית,המורים אינם חשים מחויבות לתוכנית הלימודים ובעיקר לספר
.מקיפה ואוניברסאלית מוגבלת

מחקרים של ישראל בהיבטים השוואתיים – אתגרים במדידה
גוריון-גל אריאלי | אוניברסיטת בן
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Comparative methods, at least in political science, pay great attention to the selection of
units and the way they are used to measure social, political, and economic issues. Clear
unit boundaries concern not only for an accurate description of the specific case; indeed,
comparisons are impossible when the boundaries of whatever is being measured are
not clear from the outset. This paper deals with cases that challenge measurement due
to their disputed borders and status and, thus, cannot easily integrate in comparative
studies. Examples include Northern Cyprus, Kosovo, Western Sahara, and, most notably
and the focus of this paper, Israel and Palestine or Israel/Palestine – a case which
illustrates most vividly the effect of this limited ability to measure social, political,
and economic issues. In the political sphere, it demonstrates how different indexes
of the regime and the state have led to dissimilar and even conflicting classifications
of the regime or the status of the state. In the economic sphere, it demonstrates how
the use of comparative economic data, especially OECD data, has led to an inaccurate
description of the economy. This paper points to the need to address the problem
of unit boundaries in cases of disputed borders beyond the normative and political
aspects of such disputes. This is especially salient for enabling the generation of
reliable and valid data about Israel and Palestine or Israel/Palestine and its integration
into comparative research.
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ISRAELI INTERNAL STABILITY ON INTERNATIONAL CREDIBILITY
האנה שכטר | אוניברסיטת מישיגן
This research paper will explore how perceptions of Israeli internal stability affect
the country’s international credibility in international affairs. This paper will explore
Israeli (in)stability through coalition/governmental stability and instability inherent
to the Israeli-Palestinian relationship and the West Bank. The paper will then explore
whether major international players such as the United States, the European Union and
China can have confidence in the decisions of an Israeli coalition especially when the
coalition is ideologically diverse and potentially susceptible to collapse. This will first
be explored through Israeli-U.S relations when the Biden Administration postponed
opening a Palestinian consulate in the city of Jerusalem due to concerns of this move
making it difficult for Prime Minister Bennet to form a coalition government. The second
will be the European Union’s perceptions and actions taken during Israel’s responses
in the 10 day conflict between Israel and Hamas in May 2021. The final exploration at
how mutual economic benefits between China and Israel result in positive bilateral
relations beyond China’s formal positions critical of Israel. The paper will conclude
by analyzing why international perceptions of Israel’s stability and credibility matter
to Israel and Israel’s ability to carry out its national interests.

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

מושב

 הצורות השונות של הפוליטיקה בהגותה:התחום הפוליטי בין הפרטי לציבורי
של חנה ארנדט
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ספרות מחקרית הולכת וגדלה משתמשת בהגות של חנה ארנדט על מנת לתרום לתיאוריה
 ספרות זו נוטה למזער את הסקפטיות של ארנדט אודות דמוקרטיה ולשלב את.דמוקרטית
ידי התייחסות לרעיונות-התובנות שלה אודות הפוליטי לתוך המושג דמוקרטיה; למשל על
שלטון- היעדר,)council system) (Schaap 2021( ארנדטיאנים – כמו מערכת המועצות
)the right to have rights) (Nässtrom, 2014( ) או הזכות לזכויותno-rule) (Markell 2016(
 פרשנות, למרות התרומה של עבודות אלה לתיאוריה דמוקרטית.– כאל רעיונות דמוקרטיים
.מסוג זו מטשטשת את ההבנה הייחודית ומלאת התובנות של ארנדט את המשטר הדמוקרטי
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מאמר זה חוקר את תפיסת הדמוקרטיה של ארנדט על-ידי ניתוח מה שאני מכנה החוויה
הדמוקרטית ( .)democratic experienceהחוויה של צורת משטר היא מונח שאני לוקח
ממסגרת ניתוח מקורית של ארנדט לסיווג צורות משטר .לפי מסגרת זו ,האלמנט הבסיסי
של כל צורת התארגנות פוליטית היא “״basic experience of men living and acting
together״״ .חוויה זו מקבלת ביטוי גם בחוקים ובמוסדות של הגוף הפוליטי וגם בפעולות
שמתבצעות בזירה הציבורית.
לפי הפרשנות שלי לארנדט ,החוויה הדמוקרטית היא אי-אמון בכוח פוליטי .אף על פי שכרעיון,
אי-אמון בכוח קיים לפחות מאז אפלטון ,רק דמוקרטיות מודרניות הפכו את הרעיון הזה
לדרך חיים פוליטית .החוויה הזו מתבטאת גם במבנה הדמוקרטי וגם בפעולות שמתבצעות
בזירה הציבורית הדמוקרטית .הפרשנות של החוויה הדמוקרטית לפי ארנדט בתור אי-אמון
בכוח היא משמעותית משום שעבור ארנדט “״כוח הוא מה ששומר על קיומו של התחום
הפומבי״״ .מתוך כך ,חוסר אמון בכוח בתור חוויה מרכזית בחיים פוליטיים של גוף פוליטי
עלולה לערער על עצם קיומו של התחום הפומבי מבפנים.

הפוליטי לפי ארנדט ווייל
פלאי מאיר | אוניברסיטת חיפה
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ניתוקה של ארנדט את התחום הפוליטי והפעולה הפוליטית מן השאלות המוסריות והכלכליות
של המרחב הפרטי הקשתה על ספרות המחקר בהגותה עוד מתחילתה :כיצד יש להבין
את הרלוונטיות של הפעולה הפוליטית ,כפי שארנדט ניסחה אותה ,לבעיות הפוליטיות של
תקופתנו? לאמור ,באיזה אופן הפוליטיקה הארנדטיאנית מאפשרת לחולל שינוי בעולמנו
החברתי ,בו שאלות פוליטיות אינן אלא ,בראש ובראשונה ,שאלות מוסריות וכלכליות?
בעוד ספרות המחקר הארנדטיאנית מתמקדת בפוליטי כפי שהוא בא לידי ביטוי ב־המצב
האנושי וב־על המהפכה ,מחקרי מבקש להדגיש את מורכבות תפיסתה של ארנדט את
הפוליטיקה בחיבוריה המוקדמים על השאלה היהודית ובכתביה המאוחרים על חיי הרוח
והמוסר .לטענתי ,בהגותה המוקדמת והמאוחרת ארנדט מציעה שתי צורות נוספות להשתתפות
פוליטית ,שעל אף הקשר שלהן לפעולה הפוליטית אינן מתמצות בה .כפי שאבקש להראות,
חשיבותן של צורות השתתפות אלו להבנת הרלוונטיות של הגותה הפוליטית של ארנדט
טמונה בעצם מורכבות הקשר בין הפוליטי ,הפרטי והציבורי שהן מציעות .בפשטות ,בניגוד
לניתוקה את הפוליטי מן הפרטי בהגותה המרכזית ,בהגותה המוקדמת והמאוחרת ארנדט
קושרת בין הפוליטי ,הפרטי והציבורי.
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חוסר אמון בכוח פוליטי :חנה ארנדט על צורת המשטר הדמוקרטית
תום אלפיה | האוניברסיטה העברית
ספרות מחקרית הולכת וגדלה משתמשת בהגות של חנה ארנדט על מנת לתרום לתיאוריה
דמוקרטית .ספרות זו נוטה למזער את הסקפטיות של ארנדט אודות דמוקרטיה ולשלב את
התובנות שלה אודות הפוליטי לתוך המושג דמוקרטיה; למשל על-ידי התייחסות לרעיונות
ארנדטיאנים – כמו מערכת המועצות ( ,)council system) (Schaap 2021היעדר-שלטון
( )no-rule) (Markell 2016או הזכות לזכויות ()the right to have rights) (Nässtrom, 2014
– כאל רעיונות דמוקרטיים .למרות התרומה של עבודות אלה לתיאוריה דמוקרטית ,פרשנות
מסוג זו מטשטשת את ההבנה הייחודית ומלאת התובנות של ארנדט את המשטר הדמוקרטי.
מאמר זה חוקר את תפיסת הדמוקרטיה של ארנדט על-ידי ניתוח מה שאני מכנה החוויה
הדמוקרטית ( .)democratic experienceהחוויה של צורת משטר היא מונח שאני לוקח
ממסגרת ניתוח מקורית של ארנדט לסיווג צורות משטר .לפי מסגרת זו ,האלמנט הבסיסי
של כל צורת התארגנות פוליטית היא “basic experience of men living and acting
together״ .חוויה זו מקבלת ביטוי גם בחוקים ובמוסדות של הגוף הפוליטי וגם בפעולות
שמתבצעות בזירה הציבורית.
לפי הפרשנות שלי לארנדט ,החוויה הדמוקרטית היא אי-אמון בכוח פוליטי .אף על פי שכרעיון,
אי-אמון בכוח קיים לפחות מאז אפלטון ,רק דמוקרטיות מודרניות הפכו את הרעיון הזה
לדרך חיים פוליטית .החוויה הזו מתבטאת גם במבנה הדמוקרטי וגם בפעולות שמתבצעות
בזירה הציבורית הדמוקרטית .הפרשנות של החוויה הדמוקרטית לפי ארנדט בתור אי-אמון
בכוח היא משמעותית משום שעבור ארנדט “כוח הוא מה ששומר על קיומו של התחום
הפומבי״ .מתוך כך ,חוסר אמון בכוח בתור חוויה מרכזית בחיים פוליטיים של גוף פוליטי
עלולה לערער על עצם קיומו של התחום הפומבי מבפנים.
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תקשורת ופוליטיקה בישראל
פוליטיקאים ,בני נוער והטיקטוק שביניהם
שרון חלבה-עמיר וליאת לכמן | אוניברסיטת בר אילן
במרץ  ,2021בצל מגפת הקורונה ,עמדה מדינת ישראל בפני סבב בחירות רביעי תוך שנתיים .ציבור
הבוחרים היה תשוש מאותם מסרים שחוקים שחזרו על עצמם בסבבים הקודמים.
הפוליטיקאים למודי הניסיון אשר הפכו עם השנים ל״יצרכנים״ ברשתות החברתיות וניסו לעורר את
דעת הציבור תוך שימוש במגוון הפלטפורמות הקיימות .בחרו הפעם לפנות לפלטפורמה חדשה
שנסקה בחסותה של מגפת הקורונה-טיקטוק .זהו אחד מהקמפיינים הפוליטיים הרשמיים הראשונים
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בעולם שנערך על גבי פלטפורמה זו .מחקר זה בוחן את תופעת הפרסונליזם (מצב שבו המשקל
הפוליטי של השחקן היחיד בפוליטיקה גבוה יחסית לזה של הקבוצה) במקרה הבוחן של קמפיין
הבחירות לכנסת ה –  24בטיקטוק תוך שימוש במדדי ביקוש והיצע.
נהוג להבחין בין פרסונליזם ביזורי בו לשחקן הפוליטי הבודד דומיננטיות בהשוואה למפלגה לבין
פרסונליזם ריכוזי בו למנהיג דומיננטיות על פני המועמדים האינדיבידואלים בהשוואה למפלגה
(זמיר ורהט;(Balmas, et.al. .2014 2015 ,
הפרסונליזם התקשורתי בתקשורת הנשלטת מתבטא בשני מישורים משלימים :הפוליטיקאים
מייצרים ומעלים לרשתות החברתיות היצע תכנים שנועדו לעורר עניין ומעורבות בקרב הבוחרים.
המשוב הציבורי מתבטא ונמדד באמצעות נתוני המעורבות ומייצג היענות חיובית וביקוש לקבלת
מידע נוסף מטעם המועמדים והמפלגות ()Larsson, 2021
כך ,מישור ההיצע מתבטא אמפירית בסך התכנים/סרטונים שהועלו לפלטפורמה על ידי המפלגות,
המנהיגים והמועמדים ו  .2מישור הביקוש – מבוטא באמצעות נתוני המעורבות ) )Engagementשל
המשתמשים :צפיות ,לייקים וסך עוקבים לגבי כל אחד מן הדרגים הפוליטיים.
המחקר בחן את היבטי הביקוש וההיצע בטיקטוק בקרב שלושת הדרגים הפוליטיים :מפלגות ,מנהיגים
ומועמדים ( ,)PLC – Parties, Leaders, Candidates) (Haleva-Amir, 2021במהלך הקמפיין לכנסת
ה –  24ולאורך שלושה חודשים (.)23.03.2021 – 23.12.2020
בבחינת נתוני היצע בכל שלושת הרמות נמצא כי  283סרטונים הועלו על ידי  8מפלגות שפעלו
בטיקטוק חלקן באמצעות קבוצות צעירי המפלגה וחלקן באמצעות פרופיל רשמי בהשוואה ל 292
סרטונים אשר הועלו על ידי  14המנהיגים והמועמדים שפעלו בטיקטוק בתקופה הנבחנת.
חישוב הנתונים מעיד על מצב של דפרסונליזם מובהק כאשר ממוצע הסרטונים פר מפלגה הינו
 35בעוד ממוצע הסרטונים פר מנהיג  /מועמד עומד על  21בלבד .נתון מפתיע זה העומד בסתירה
לספרות המחקר המציגה תמונת מצב של תהליך פרסונליזציה מתמשך ,עשוי להיות מוסבר באמצעות
תיאורית החדשנות מול נורמליזציה כאשר מדובר בפלטפורמה חדשה ולמפלגות משאבי כוח אדם
והון רבים יותר משל המועמדים ואף באמצעות השימוש בקבוצות הנוער דווקא ברמה המפלגתית
כאשר אלו מבינים את אופי הפלטפורמה ויודעים כיצד לעשות בה שימוש מיטבי.

וולקנו רדום – הר הבית והתקשורת החברתית בישראל

12:15 - 10:45

אזי לב-און | אוניברסיטת אריאל
How are holy places represented in social media? To address this question, we look at
the Temple Mount, one of the most significant places to the three ancient monotheistic
religions, which is of great importance in political, national and other contexts. Yet,
little research has looked at the representations of holy places in general and the
Temple Mount in particular in social media.
The research question is twofold: In what contexts are discussions taking place in
Hebrew around the Temple Mount on social media? And, what are the leading social
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media content arenas in which the Temple Mount is discussed? Data collection for
this study took place in 2017. In that year- Israel celebrated 50 years since capturing
the mount, but also experienced a major security event- the so-called “״metal detector
crisis״״- which was followed by a major Clashes between Jews and Palestinians.
We found that the Temple Mount is portrayed prominently in three contexts: national,
religious and security. We also found that the “״ordinary ״״social media interest in the
Temple Mount is limited to groups of mostly nationalist and religious Jews who demand
prayer rights on the mount, and rarely cross to become an issue for the broader Israeli
social media public until there is a major security development which initiates an
“״extra-ordinary ״״social media discourse involving many more individuals and groups
who portray the mountain as “״the mountain of us all״״. Lessons for the representation
of holy places in social media are discussed.

 פופוליזם, לאומיות:גישות תיאורטיות ביחסים בינלאומיים
והאסכולה האנגלית

מושב

POPULISM, NATIONALISM, IDENTITY AND CONFLICT

חדר

בני מילר | אוניברסיטת חיפה
I will investigate three major types of causal relations between populism, nationalism
and conflict. The causal relations are based on variations in two independent variables:
the degree of stateness or state capacity—the level of effectiveness of state institutions;
and national congruence—the extent of compatibility between the state borders and
the national identities of the key groups in the state.

A10
409

בניין חינוך

1. The rise of Nationalist Populism:
The emergence of deep Internal cleavages with regard to the national identity may
lead to domestic conflicts and to rising likelihood of international conflicts and severe
constraints on international cooperation.
High-capacity states might face a nationalist challenge by populists who engage in
political struggles which deepen the cleavages in the society, but potentially also create
the conditions for external conflicts. The rise of such nationalist populism is most likely
when a large section of the demographic majority group is fearful that it might soon lose
its majority and there is going to be a major change in the national identity of the state.
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The populists ׳domestic targets are:
First, liberal “globalist ״elites who are viewed as having cosmopolitan commitments
rather than the national ones of “the real people.״
Second, ethnic/racial minorities who have different identities than the supposedly
“truly“ ״authentic ״people.
Third, immigrants from different “civilizations.״
Fourth, foreigners who are blamed for all the state׳s troubles
The International effects:
--The immigration is related to a “Clash of Civilization ״perspective, which underlines
a supposedly enduring conflict between the West and non-Western civilizations.
--The focus on national sovereignty and opposition to multilateralism constrains
international cooperation and raises the prospects for international competition and
conflict. Key current cases of nationalist populism in high-capacity states include
Trump in the USA, Brexit, and Orban in Hungary. Strong stateness reduces the likelihood
of internal violence.
2. The Revisionist State: State Expansion and inter-state conflicts:
Revisionist-expansionist polices—leading to international conflicts-- result from the
combined effect of relatively high state capacity and the presence of trans-border
ethnic-national ties or historical attachment to territories beyond the state boundaries
or both. Key contemporary cases include—in different ways— relatively strong states
which use the identity card in order to expand their influence to weak states beyond
their borders. Such revisionist states include in the current period Russia (in relation to
Russian minorities in the post-Soviet sphere, notably in Ukraine); China (in relation to
Taiwan and also its maritime demands based on history); and Iran and its engagement
with Shiite communities in Arab countries.
3. The Failed State State Breakdown, Secession, and Civil Wars/Foreign Intervention:
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Weak states that are composed of a multi-ethno-national population might face civil
wars and foreign intervention. They might become failed states which unwillingly
host violent non-state actors which conduct asymmetric warfare against the state.
Key cases include Afghanistan, post-2003 Iraq and post-2011 Syria, Libya and Yemen.״
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DIFFERENTIATING STRATEGIC AND IDEATIONAL POPULISM IN
INTERNATIONAL POLITICS
טובי גרין | אוניברסיטת בר אילן
There is increasing interest in the significance of populism in international politics.
Populist politics is marked by claims to represent the will of the people against
corrupt and unrepresentative elites. A growing literature on populism and international
politics suggest that both left and right populist parties and actors typically resist the
transfer of sovereignty to ‘globalist elites ׳beyond national borders. Yet scholarship
on populism is marred by competing approaches to conceptualising it, whether as an
ideology, a discourse, a political style etc. We are left with a fuzzy concept applied
to an ever-increasing array of actors, which is consequently hard to study, measure,
isolate, and analyse as a causal factor. I argue that we need to differentiate between
politicians that use populist rhetoric primarily for strategic ends, and those for whom
populist ideas genuinely shape their ideology or world view. I use qualitative analyses
of international policy approaches of leaders who display populist characteristics
in their domestic politics – including Donald Trump and Boris Johnson – to reveal
deep differences in assumptions and world views on issues ranging from climate
change to global governance and trade. Based on these cases, I propose a framework
for analysing the role of populism in international politics based on differentiating
types and degrees of populism, which vary according to the world views of individual
leaders and their national contexts.

THE RELEVANCE OF THE INTERNATIONAL SOCIETY IN THE 21ST CENTURY
אריה קצוביץ | האוניברסיטה העברית
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In this paper, I aim to update and apply the idea and practices of ‘international society,׳
as developed in the classic book by Hedley Bull (1977), by assessing its continuing
relevance in the third decade of the 21st century. For scholarly, practical, and policy
reasons, I believe that there is a lingering need to ‘return ׳and to update Bull׳s scholarly
masterpiece to make sense of our turbulent times, against the background of the
COVID-19 crisis. The two major research questions to be addressed in the research
are: (1) What are the challenges the ‘international society ׳faces in the third decade of
the twenty-first century?; and (2) What is the relevance of the idea and practices of
international society nowadays?
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To answer the first question, we can compile a relatively long list of significant
challenges to the international society. These include the rise of non-state actors
and their challenge to the centrality of the state; the impact of globalization and the
preponderance of global issues (such as COVID-19); and the lack of global and shared
norms, in both cultural and cultural and normative terms, which make international
cooperation more difficult to take place.
Facing these four intertwined challenges, the second question assesses the continuing
relevance of the international society – facing these challenges. The argument here
refers to the proliferation of mechanisms of regional global governance, multilateralism,
and the complex reality, already envisioned by Bull back in 1977, of ‘New Medievalism.׳
Moreover, international society exists and persists even considering alternative
scenarios of world order, designed both in the Global North and in the Global South.

BRIDGES AND WEDGES: A THEORETICAL AND EMPIRICAL ASSESSMENT OF
REGIONAL ROLES IN GREAT-POWER DYNAMICS
אריאל כבירי | המכללה האקדמית גליל מערבי
כרמלה לוטמר | אוניברסיטת חיפה
In great-power relations, different regions have different roles. While some regions
function as wedges between the great powers, other regions function as bridges
for great powers ׳collaboration. We argue that regional characteristics, such as
regional stability independently affect the regional role in great-power relations. We
conclude that the Middle East is less likely to function as a bridge for collaboration
between the U.S. and China, due to its regional characteristics independent of the
U.S.-China relations.

12:15 - 10:45

41 |

 | האגודה הישראלית למדע המדינה ואוניברסיטת חיפה18.5.2022 | ספר הכנס משברים ממשליים

התנהגות פוליטית בדמוקרטיות משוסעות ומוגבלות
VALIDATING THE FEELING THERMOMETER AS A MEASURE OF PARTISAN
AFFECT IN MULTI-PARTY SYSTEMS
נעם גדרון | האוניברסיטה העברית
ליאור שפר | אוניברסיטת תל אביב
גיא מור | האוניברסיטה העברית

מושב
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Affective polarization is increasingly studied comparatively, and virtually all studies
that do so operationalize it using the feeling thermometer. Yet this survey instrument
has not yet been validated in a multi-party context. We argue that for the thermometer
to be a valid measure of partisan affect also in multi-party systems, it needs to capture
sentiment towards partisans and to correlate with other measures of affective polarization.
Using panel study fielded throughout Israel׳s elections in 2019-2020, we show that both
requirements hold. We use text analysis to substantiate that thermometer scores reflect
sentiment towards party supporters, and demonstrate that they go hand-in-hand with
preferences for social distance and discrimination in economic games. We discuss
implications for the study of affective polarization.

RISKY WAR, RISKY PEACE: THE GENDER GAP IN CONFLICT ATTITUDES
לירן הרסגור | אוניברסיטת חיפה
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A common wisdom is that women are more dovish and less militaristic than men, so
that they are more inclined to disapprove the use of military force on one hand, and
to support peaceful resolutions on the other hand. In this paper we present findings
from Israel that challenge this theory, revealing that women are less inclined to
support the use of military force, but at the same time they are also more hawkish
regarding territorial compromises. As an explanation we focus on the role played by
the psychological mechanism of risk aversion in shaping individual׳s attitudes toward
war and peace under intractable conflicts, and in particular on the varying levels
of risk aversion that lead to gender gap(s) in security preferences. The assumption
that women choose to avoid the necessary costs of war and tend to prefer the less
“costly ״peaceful solution, ignores the not-so-small potential risks deriving from any
peace plan. Since women are more risk averse than men, and tend to perceive greater
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risks, they may avoid the risk of peace resolution just as they avoid the risk of war.
Using INES surveys from the years 1992-2019, we examine this hypothesis within the
context of the Israeli-Palestinian conflict, in which attitudes toward military actions,
the usage of violence and peace plans constitute a major part of public opinion and
everyday life. We show mixed results and suggest further research based on new data
and experimental design.

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

12:15 - 10:45

מאמר זה מנתח את העמדות של המעמד ‘העממי׳ בישראל ביחס למשטר הרצוי במדינה,
בדגש על יחסו של מעמד זה לדמוקרטיה הייצוגית-מפלגתית ,ובייחוד לשני סוגי משטר
אלטרנטיביים – משטר ״פופוליסטי״-סמכותני ,שבו הסמכות השלטונית נתונה בידיו של
מנהיג חזק הנחשב למייצג של ״רצון העם״ ,ומשטר טכנוקרטי ,שבו הסמכות השלטונית נתונה
בידיהם של מומחים שפועלים לקידום ״האינטרס הציבורי״ על-בסיס כישוריהם המקצועיים.
באמצעות ניתוח סקרי דעת קהל שנערכו על-ידי המכון לדמוקרטיה בשנים ,2009-2011
אנו בוחנים את עמדותיהם של אזרחים בעלי הכנסה נמוכה שלא מחזיקים בתואר אקדמי
כלפי המשטר הדמוקרטי-ייצוגי הקיים כלפי משטר טכנוקרטי (שבו מומחים מקבלים את
החלטות) וכלפי משטר פופוליסטי-סמכותני (שבו מנהיג חזק מקבל את ההחלטות) .ניתוח
כמותני של הנתונים מלמד כי המעמדות העממיים בישראל מתאפיינים בעמדות ייחודיות
בהשוואה למעמדות אחרים בנוגע למשטר הרצוי בישראל .בעוד שהתמיכה של מעמדות
אלו במשטר הדמוקרטי היא גבוהה מאד ,בדומה לעמדתם של כלל האזרחים בישראל ,הם
גם מתאפיינים בתמיכה יחסית גבוהה במשטר טכנוקרטי ובתמיכה גבוהה במיוחד במשטר
פופוליסטי-סמכותני .הנטייה של המעמדות העממיים בישראל לתמוך בשיטות המשטר
הפופוליסטית-סמכותנית והטכנוקרטית מרמזת לדעתנו על קיומה של אי-שביעות רצון
סמויה ,אך עמוקה ,מהמשטר הדמוקרטי הקיים ומסמנת קו שסע פוטנציאלי ביחס לעתידה
של הדמוקרטיה הישראלית בשנים הבאות.

FROM ON HIGH: IMAMS, SOCIAL MEDIA, AND PRO-REGIME MOBILIZATION
IN TURKEY
מיכאל פרידמן | אוניברסיטת חיפה
What role does religion play in solidifying regime legitimacy? Most studies consider
the revolutionary role of religious Islam, where religion is used as a tool to challenge
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the state authorities. In contrast, the state-supporting role of religious networks is less
understood. During the night of the 2016 coup in Turkey, Erdogan׳s ruling party directed
imams to project certain messages from minarets that varied in their content from
purely religious prayers, to distinctly secular national anthems, to direct orders to the
populace. Using data on the content and timing of these messages, we find that these
messages from encouraged pro-state rhetoric on social media, highlighting perceptions
of religion׳s role in legitimizing Erdogan׳s government. Overall, these results suggest
that religion and social media can play an important role in legitimizing the state and
solidifying it against potential challengers.

אתגרים פוליטיים ומשטריים בעת מגפה
 איטליה וישראל בניתוח השוואתי:ממשלות במשבר בזמן מגיפה
LUISS ,מרקו אימפרוטה | אוניברסיטת רומא
Covid-19 constitutes an unprecedented exogenous shock for democratic political systems
across the globe. However, Italy and Israel are the only two democratic countries to
experience a government crisis during the pandemic. Building upon the ‘coalition life
cycle ׳and the ‘events ׳approaches to government stability, this article explains why
and how the government crises in Italy and Israel unfolded in times of Covid-19. By
performing a most different systems comparative analysis and within-case theorytesting process tracing, the article examines the impact of the cabinets ׳structural
attributes and the pandemic in determining the governments ׳early termination. The
findings shows that the oversized coalition configuration of the cabinets led to conflicts
between the governing parties, which became untenable due to the pandemic crisis,
thus precipitating the governments ׳collapse.

אמיר פריהונד ויעל שומר | אוניברסיטת חיפה
“Did female country leaders outperform men during the COVID-19 crisis? Such a
claim appeared in multiple newspaper articles published during the first wave of
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השפעות המגדר של המנהיג הלאומי על הביצועים במדינות אירופה במהלך
19 משבר הקוביד

מושב
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the pandemic. The main academic debate addressing gender-based differences in
leadership considers whether such differences are the result of institutionally induced
stereotypes and culture or result from inherent differences in characteristics and
leadership style between men and women. A conclusive and clear picture has not yet
emerged. Recent research of leadership performance during the COVID-19 crisis also
provided inconclusive results.
This research answers the leadership׳s gender question by innovatively analyzing
multiple performance outcomes (health, economy and public support) at the waves
and sub-waves ׳levels. Comparing the performance on a per wave basis provided
significant insights since during the first wave leaders had to react fast with almost
no preparation while during the second wave, they could use their experience from the
first one. We find a significant effect of country leader׳s gender on health performance
as well as in attaining public support favoring female leaders. Female leaders improved
their performance between the pandemic waves significantly more than their male
leader counterparts. We further find indications that the key factor creating the health
difference is the ability of female leaders to slow the number of infections and deaths
during the first phase of the wave. We hope that this research will further contribute
to the understanding of country leadership performance and success in containing
future global health crises.

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

45 |

12:15 - 10:45

Covid-19 has shocked governance systems worldwide. Legislatures, in particular, have
been shut down or limited due to the pandemic, thus endangering their very capacity
to intervene in crisis management or to perform crucial functions; yet with divergence
from one country to another. In this paper, we report results from a cross-sectional
quantitative analysis of legislative activity during the initial reaction to this shock
and identify the factors accounting for such variation. Exploring legislatures across
159 countries, we find no relation between the severity of covid-19 and limitations on
legislatures ׳operation, thus suggesting that legislatures are at risk of being shut down
or limited due to policy “overreaction ״and that a health risk may serve as an excuse
for silencing them. However, we find that legislatures in democratic countries are
relatively immune to this risk, while those in frail democracies are more exposed. In
partially-free countries, the use of technology can mitigate this risk. We also find that
the coalitional features of the government may lead to legislatures ׳closing.
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אתגרי המודיעין בעדן הפנדמיה
איל פינקו | אוניברסיטת בר אילן
ארגוני מודיעין ברחבי העולם לא חלמו אי-פעם כי יהיה להם תפקיד בשליטה ובבקרה על
התפרצות פנדמיות .שנות הקורונה הוכיחו כי לארגונים אלו עשויה להיות תרומה משמעותית
בחיזוי התפרצויות ,בבקרה ושליטה עליהן ,וכן באיסוף מודיעין מסוגים שונים ובאמצעים
שונים ,המאפשר יצירת חיסונים ותרופות להתפרצות מגפות .ההרצאה תסקור את תפקידי
המודיעין בעידן הפנדמיה ,אתגריו ,מגבלותיו והפגיעה הפוטנציאלית בזכויות הפרט אותה
מביא האיסוף המודיעיני.

מאפייני פוליטיים וסביבתיים של התפשטות קורונה בערים בישראל :פוליטיקה
עירונית ,צפיפות וציות

12:15 - 10:45

ניר ברק | אוניברסיטת בן גוריון
דיונים עכשוויים מזהים צפיפות אוכלוסין בערים כזרז ואף כגורם מרכזי בהתפשטות מגפת הקורונה
בערים .במידה וטענה זו נכונה ,עשויות להיות לכך השלכות סביבתיות הרסניות הנוגעות לביזור
אוכלוסייה ,הפחתת צפיפות עירונית ,והתפשטות עירונית .הסוגייה המרכזית ,אם כן ,היא המתח
שמתקיים בין טענות שמצביעות על צפיפות עירונית כגורם מרכזי לתחלואה ,לבין הדאגה מפני
פגיעה סביבתית והנגזרות של התפשטות עירונית לשטחים פתוחים .המחקרים אשר מדגישים
את תרומתה של צפיפות אוכלוסין להתפשטות התחלואה בערים לא מקדישים מספיק תשומת
לב לשונות בין בערים ,בין מאפיינים סוציו-פוליטיים של ערים ,ומאפייני התחלואה ועוד .לכן ,בעוד
שצפיפות אוכלוסין בערים עשויה להיות גורם מרכזי להתפשטות תחלואה בקורונה ,צריך לבחון
את השפעתה בצירוף וביחס למשתנים סוציו-פוליטיים כמו אמון במוסדות ,ניכור מהמשטר,
זהות עירונית ,ויחסי העיר עם המדינה .על ידי בחינה משולבת של המרכיבים האלה ,מטרת
המאמר היא לבחון תיאוריות מתחרות שעשויות להסביר את התפשטות התחלואה בערים.
המאמר מנתח את התפשטות התחלואה בערים על ידי בחינה של  271יישובים ורשויות
מקומיות בישראל בתקופת הגל הראשון ,בין החודשים מרץ-יוני  .2020הנתונים מבוססים
על דוחות של משרד הבריאות ,דוחות הלמ״״ס ,ונתוני תנועה מבוססי איכון טלפונים ניידים
ל 76-הערים הגדולות .כדי לבחון את הדינמיקה לאורך זמן ,אנחנו בוחנים שלושה מודלים
שונים להסברת הגידול במספר החולים:
( )1ההשפעה של צפיפות אוכלוסין.
( )2השפעה של ציות להנחיות.
( )3מודל משולב.
הממצא המרכזי הוא כי מאפיינים סוציו-פוליטיים של ערים מאפילים על המאפיינים הפיזיים
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שלהן (קרי צפיפות) .הממצא הזה התקף גם כאשר בוחנים את מידת הציות להגבלות התנועה,
והנחיות של סגר וריחוק חברתי ,ושליטה על מאפיינים דמוגרפיים וסוציו-אקונומיים .לציות
להנחיות הסגר יש השפעה מובהקת על תחלואה .ההשפעה של צפיפות ,במידה וקיימת,
מותנית במאפיינים הסוציו-פוליטיים של הערים הנבחנות .התרומה המרכזית של המאמר
היא בכך שהוא מעביר את הדיון מהיבטים פיזיים של ערים אל מאפייניה הסוציו-פוליטיים –
דבר בעל נגזרות חשובות לפוליטיקה עירונית שמקדמת קיימות וחוסן.

מושב

A13
חדר

463

12:15 - 10:45

בניין חינוך

תמורות בסביבה האסטרטגית של המזרח התיכון
תחילת הסוף של הסכסוך הישראלי-ערבי
דן שיפטן | אוניברסיטת חיפה
הסכסוך “הישראלי-ערבי “במתכונתו המוכרת מתפוגג והולך .חוזה השלום עם מצרים ב1979-
היה “סוף ההתחלה״ ,ולאחרונה הגיעה “התחלת הסוף״ של המתכונת הזו .זה אינו ה״שלום״
שהובטח באוסלו .ייתכן שחומרת האיומים על ישראל גברה ,כיוון שהאויב הערבי של פעם
היה הרבה פחות מרשים ומסוכן מהאויב האיראני בעידן החדש .הערבים הרדיקלים הנלחמים
בישראל אינם פחות נחושים וחסרי מעצורים וסיום הסכסוך עם הפלסטינים אינו נראה
באופק .החידוש הוא בהצלחתה של ישראל לשבור את החזית הכלל-ערבית נגדה ,בסיוע
החולשות המובנות של הערבים ,ולשכנע את רוב מדינות ערב להודות למעשה במדיניותן
כי ישראל חזקה היא תנאי הכרחי לשרידותן ,ולא האיום שמולו ראוי להן להתארגן .האלימות
וחוסר היציבות של האזור עומדים בעינם ,אך ציר המאבק אינו בין ישראל לבין “הערבים״,
אלא בין קואליציה ישראלית-ערבית לבין המהפכה האיראנית ,ובהקשר צר הרבה יותר ,גם
מול טורקיה של ארדואן.
האיום העיקרי שסיכן את עצם קיומו של המפעל הציוני ואת המדינה היהודית שכונן ,היה
התלכדות סביבתו הערבית כולה בסולידריות ,כנה או מאולצת ,עם מאבק הפלסטינים לשרשו.
מטרת-העל של הישוב והמדינה בתחום הביטחוני הייתה למוטט את ההיבט האופרטיבי של
הסולידריות הזו בחולייתה הקריטית ולפתח ,במוקדם או במאוחר ,גם שותפויות אינטרסים
עם מדינות האזור ,שתקעקע את מסד הסולידריות הזו .ספק אם מדינת ישראל הייתה
שורדת את הפלישה הערבית עם הקמתה בלא השותפות האסטרטגית עם המלך עבדאללה
הראשון .בשנות החמישים והשישים ניצבה ישראל מול האיום החמור בתולדותיה ,כאשר
נשיאה הכריזמטי של מצרים הצליח להטיל מרות פוליטית שהכתיבה סולידריות זו לציבור
ולמשטרים הערביים “מהאוקיאנוס [האטלנטי] עד המפרץ [הפרסי]״ .אלה התגייסו ,מרצון
או מאונס ,למאבק נגד ישראל ,שהציב ב 1967-טבעת חנק אופרטיבית מופלגת בחומרתה
על המדינה היהודית.
בעקבות היחלצותה מהאיום הזה בניצחון הצבאי של ששת הימים ,הגדירה ישראל יעד לאומי
אסטרטגי לתמורה מהפכנית במעמדה באזור :לכפות על מצרים הסדר נפרד ,שיוציא את
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אבן הראשה של המאבק הערבי בישראל ממעגל המלחמה ויציב את יתר מדינות ערב ,בלא
מנהיגתן הטבעית ,מול מלוא העוצמה הישראלית שהשתחררה מן האיום המצרי .לאחר
עשור של מאבק קשה ומכאיב ,בין המלחמה ב 1967-לבין חוזה השלום ב ,1977-השיגה
ישראל את היעד הלאומי הקריטי הזה במלוא היקפו ועומקו .ליבת ההסדר היא נפרדותו.
לאחריו יכלה ישראל לכבוש (באיוולתה) בירה ערבית (בירות )1982 ,או לדכא באלימות קשה
את הפלסטינים ( ,)2004-2002בלא שמצרים אפילו תשקול להתערב .מאז אין מלחמות של
ממש (ה״מלחמות״ בלבנון או בעזה הם מבצעים צבאיים) כיוון שמלחמה ערבית נגד ישראל
אינה אפשרית בלא מצרים.
ממש באותה שנה ( )1979שבה נטשה מצרים את מעמדה כמנהיגת המאבק בישראל ,כוננה
המהפכה האסלאמית בטהראן את ליבת האיום הבא .גם הפעם ,היעד הביטחוני העליון
הוא סיכול היכולת האיראנית לגייס את כל משאבי האזור למאבק .ישראל חייבת להכשיל
באיבן את השאיפות ההגמוניות של איראן ,כיוון שהשתלטות על האזור ,ישירות ובאמצעות
שלוחיה ,כמו בלבנון ,בתימן ובעיראק ,תקים סביבה עניבת חנק בגיבוי משאבי האזור בתחום
הנפט ,הממון והדת .היעד הזה מתממש לאחרונה :בעקבות כישלון ה״אביב הערבי״ מכירים
הערבים בחולשתם וחרדים מפני תוקפנותה של איראן ,לנוכח חתרנותו של משטר המהפכה
במדינות ערב וחתירתו להשתלט עליהן באמצעות שלוחיו .מאז ימי הנשיא אובמה וממשיכיו
בממשל ביידן הם גם ערים לנזקי המדיניות האמריקנית ,המפייסת את אויבי ארה״ב בטהראן,
על חשבון בעלות בריתה.
על רקע זה התחברו רוב מדינות ערב לישראל ,מתוך הכרה בעוצמתה ,בנחישותה להילחם
באיראן ובאמינותה .ההתחברות הזו מאפשרת לישראל ,לראשונה ,לממש את מעמדה
כמעצמה אזורית המסוגלת לתמרן בין מרכיביו .היא גם מופיעה בזירה הבינלאומית לא
כמדינה בודדת ,המאלצת את המעצמות לבחור בינה לבין הערבים כולם ,על הנפט ,הממון
והשווקים שהם יכולים להציע .המודעות למעמדה המוביל של המדינה היהודית בקואליציה
הישראלית-ערבית באזור מחלחלת לאיטה אפילו למשרדי החוץ בממשל ביידן ובאירופה.
זה המאפיין החדש במעמדה :נראה שישראל שוב מצליחה לסכל ,הפעם “מלמטה״ ,ניסיון
של גורם דומיננטי לגייס את מכלול משאבי האזור נגדה.

אירן כמעצמה אזורית

12:15 - 10:45

מאיר ליטבק | אוניברסיטת תל אביב
שינוי מרכזי במערך הכוחות האסטרטגי במזה״ת מאז ראשית המאה הוא עלייתה של איראן
כמעצמה אזורית והשלכותיו לגבי ישראל .עלייתה של איראן נובעת משילוב של מספר
גורמים :יכולותיה הפנימיות – בעיקר רמת מדינתיות ( (statenessגבוהה ,המתבטאת בקיומם
של מוסדות מדינה מתפקדים המעניקים למשטר יכולת גיוס משאבים מהאוכלוסיה ורמת
שליטה גבוהה על שטח המדינה; תחכום פוליטי של ההנהגה ,וכן פיתוח יכולות טכנולוגיות
מרשימות המתבטאות לא רק בפוטנציאל גבוה לייצור נשק גרעיני אלא גם בהקמת ארסנל
טילים אדיר המהווה איום אסטרטגי על כל מדינות האזור .הגורם הנוסף הוא חולשתו של
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העולם הערבי הנובעת מכשלונן של רוב מדינות ערב לבצע מודרניזציה חברתית-כלכלית
וכן מהפיצול האדיר בין המדינות הערביות ,שמונע מהן לפעול יחד .החולשה הערבית
הוחמרה בשל הפלישה האמריקאית לעיראק ב ,2003-שסילקה אמנם את משטרו הרצחני
של צדאם חוסין ,אך סילקה גורם אסטרטגי ששימש בלם מסוים לאיראן ,ושיבשה את מאזן
הכוח האזורי .חולשתו של העולם הערבי והנסיגה הזמנית של הטאלבאן באפגניסטאן ,יצרו
ריק אסטרטגי אליו נכנסה איראן ,ואיפשרו לה להקים רשת של שלוחים – תנועות ומיליציות
שיעיות המקדמות את האינטרסים שלה ,מאפשרות לה לבחוש בענייניהן הפנימיים של
מדינות ערביות שונות ולהפוך אותן לבנות חסותה .יתרה מזו ,איראן רואה עצמה כמי שראויה
ונועדה להנהיג את העולם המוסלמי בזכות תכונותיה כמדינה וכציביליזציה מפוארת ובזכות
היותה נושאת דגל האסלאם המהפכני “הנכון.״
עלייתה של איראן מהווה איום אסטרטגי למדינת ישראל ,בשל האיבה האידיאולוגית העמוקה
של המשטר האסלאמי לקיומה של ישראל המתבטאת בקריאות להשמדתה ,ובהפצת תעלומה
אנטישמית בוטה לציבור האיראני .על אף שהאיבה לישראל משמשת את איראן השיעית
כדי ליצור גשר בינה לבין מדינות ערב הסוניות ,אין לראות בה מכשיר ציני בלבד שכן היא
מהווה מרכיב מרכזי באידיאולוגיה ובזהות של המשטר האסלאמי .עם זאת ,האסטרטגיה
האיראנית אינה שואפת להגיע לעימות צבאי ישיר עם ישראל ,בעיקר בשל חוסר הרצון
האיראני לשלם את המחיר בחיי חייליה ובכלכלתה .במקום זאת ,האסטרטגיה האיראנית
נגד ישראל בנויה של שימוש בשלוחים – ארגוני הג׳האד האסלאמי וחמאס הפלסטינים,
חזבאללה בלבנון ולאחרונה גם מיליציות שיעיות מעיראק  -כדי שאלה יקיזו את דמה של
ישראל ,יביאו לקריסתה ולקבלת “תכנית השלום״ האיראנית שפירושה פירוקה של ישראל
כמדינה וחזרתם של היהודים לארצות מהן באו.
בהקשר זה ,איראן שואפת ליכולת גרעינית ,אם כי לא בהכרח לנשק גרעיני ,בעיקר כדי
להרתיע את אויבי המשטר האסלאמי ,ובראשם ארה״ב ,אך יתכן גם כדי להעניק לה יכולת
סחיטה גרעינית במטרה להרתיע את ישראל להתמודד עם שלוחיה השונים.
ישראל נמצאית במסלול התנגשות עם איראן בשל מאמציה הצבאיים לבלום את התבססות
איראן בסוריה וכדי לבלום את יכולתה של איראן להגיע ליכולת גרעינית מלאה .ישראל זוכה
להישגים טקטיים ,אך אין ביטחון כי תצליח לבלום את איראן ברמה האסטרטגית בלי כלהגיע
להתנגשות כוללת יקרה מאד .כמו כן ,ישראל צריכה לשקול את יכולותיה לנהל מירוץ חימוש
מתמשך מול איראן ,בהתחשב בגודל כלכלתה של איראן.
מצד שני ,אסור לישראל להתעלם מתהליכים פנימיים המתחוללים באיראן ,והעתידים להוות
איום אסטרטגי על יכולותיו של המשטר האסלאמי ,על קיומו ואולי אף על עצם תפקודה של
המדינה האיראנית .בין אלה ,ניתן למנות משבר מיים מחריף ,השלכות הרסניות של שינויים
אקלימיים ,התפתחויות דמוגרפיות וכשלים כלכליים מבניים .משמעות הדבר היא כי גורם
הזמן פועל לרעת המשטר באיראן ולטובתה העקיפה של ישראל .התנהגות מושכלת ולא
פזיזה של ישראל עשויה ,לפיכך ,להשתלם מאד בטווח הארוך.
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THE DIFFICULTIES OF ASYMMETRIC WAR
מייקל וולצר | אוניברסיטת פרינסטון
It׳s commonly said that the victors write the history books. That׳s probably true, except
when revisionist historians decide years later that the “victors ״didn׳t really win. In the
asymmetric wars of recent decades, the case is easier: it׳s the journalists who decide
who the victors are—the on-the-spot reporters and the editors back home. These aren׳t
always the final deciders or the only ones, but their role is critical. It is especially
important for leftists to think about how these wars are reported and decided, since
we have always been quick to take sides.
An asymmetric war is a war fought between a modern high-tech army and a low-tech
insurgency, between the highly trained armed forces of a state and the barely trained
militia of a non-state political party or movement. The strange fact about wars of
this kind is that the high-tech army doesn׳t win—not in Algeria, not in Vietnam, not
in Afghanistan, not against Sunni or Shi׳a militias in Iraq, not against Hezbollah in
Lebanon, and not against Hamas in Gaza. The army doesn׳t always lose, but it doesn׳t
win—and not winning is in effect a victory for the insurgents, who, if you just look
at the firepower available to each side, shouldn׳t have had a chance. In every case,
the army׳s generals assured the political leaders of their state that they would win. In
every case, they failed to win. Talk about the immense power of the modern military
machine isgreatly exaggerated.
The victory of the insurgents comes at a huge cost to the people they claim to be fighting
for. The Viet Cong and the North Vietnamese win but the people of Vietnam suffer. The
Taliban wins but the Afghans suffer. Hamas wins but the men, women, and children of
Gaza suffer. What is unique to asymmetric warfare is the close, almost causal, connection
between the suffering and the victories. Reporters covering the wars help to cement the
connection by what they write and by what they don׳t write—and that is my subject here.

The killing ratio is in part determined by the tactics of the insurgents, who fight from
civilian cover. I call this a tactic: the insurgent fighters look for the protection of
“human shields ״so that they can fight more effectively. But this might also be called a
strategy: they deliberately put civilians at risk because they benefit from civilian deaths.

Dissent | WINTER 2022
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The problem the high-tech army faces is that asymmetric war is a political as well as
a military struggle. It is a war for hearts and minds as in Vietnam and Afghanistan or
for international sympathy and support as in Lebanon and Gaza. And in that war, the
army׳s soldiers are at a big disadvantage: however well they fight, they do most of
the killing—and many or most of the people they kill are innocent civilians. The more
civilians they kill, the more certain it is that they won׳t win the war.
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תערוכת פוסטרים
THE GENDERED CONTEXT OF MIGRANT INTEGRATION: THE CHALLENGING
JOURNEY OF AFRICAN WOMEN AND MEN ASYLUM SEEKERS IN ISRAEL

13:15-12:15

רחבת
מוזיאון הכט
בניין ראשי

יעל אשכנזי | אוניברסיטת חיפה
This article explores gender differences in migrant integration based on a comparative
and integrated analysis of two analytic perspectives: institutional and social support
systems. So far, no conclusive findings have been presented in the literature regarding
if and how these two approaches interact and to what extent women integrate into a
host society compared to men. Based on qualitative analysis of Eritrean and Sudanese
migrants ׳experiences in Israel, our analysis concludes that gender and its social
implications serve as a critical factor in integration. Women face higher barriers in
their way to exhausting potential institutional support and manifest lower levels of
social capital and a higher sense of alienation, together with loneliness and a lack of
opportunities to enlarge their networks. Our analysis further indicates that both channels
of support are interrelated and complement each other. However, when both channels
are almost totally blocked, lack of access to one of them inhibits access to the other.
Identification of these deeply rooted barriers and their paralysing role is important
both analytically and practically, as it presents evidence for potential empowerment
and intervention programs aimed at coping with unique vulnerabilities and enhancing
women׳s integration and, hopefully, their prosperity.

זילנד וישראל- ניו,הערכה מוסרית של הפרת משמעת סיעתית בקרב מצביעים בבריטניה
אילונה הלל גולדנר | האוניברסיטה העברית
לכידות סיעתית תואמת את העקרונות הבסיסים של דמוקרטיה ייצוגית וחשובה לתפקוד
 מחקרים בשנים האחרונות מראים, ואולם. בעיקר בשיטת בחירות יחסית,תקין של פרלמנטים
 אפקט זה.כי חברי פרלמנט שהפרו משמעת סיעתית זוכים לתמיכה אלקטורלית גבוהה יותר
 העלאת המודעות לחבר, קירוב של מצבעים מבחינת אידיאולוגית:משויך לשלושה מנגנונים
 מנגנון הערכיות, מבין שלושת המנגנונים.הפרלמנט בתקשורת ושידור של אמינות וערכיות
 וזאת משום שמסוגל לייצר תמיכה אלקטורלית,הוא בעל הפוטנציאל המשמעותי ביותר
 כשחבר פרלמנט, לפי טיעון זה.שאינה מבוססת בהכרח על תפיסה אידיאולוגית משותפת
 הוא משדר את היותו,פועל בדרך שונה משל סיעתו תוך מסגור ההפרה על רקע אידיאולוגי
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נציג אמין ובעל עקרונות ,שמוכן לעמוד על עקרונותיו גם מול תמריצי קידום פוליטיים.
על רקע ירידת האמון בחברי פרלמנט ומפלגות פוליטיות ,נוצר מעין פרדוקס בו למרות
שהלכידות הסיעתית נועדה להגן על חוזק המפלגות וקידום מדיניות בסביבה של מפלגות
מרובות ,היא דווקא יכולה לערער את חוזק המפלגה משום תמיכה אלקטורלית הנוצרת
בעקבות הערכה מוסרית גבוהה יותר של מועמד ספציפי.
המחקר הנוכחי הוא מחקר השוואתי שנועד לבחון את ההערכה המוסרית שבוחרים ישראלים
מבצעים לחברי כנסת המפרים משמעת סיעתית ,תוך השוואה לבוחרים מבריטניה וניו-זילנד.
מחקר השוואתי זה בוצע באמצעות ניסוי-סקר אינטרנטי של  120משיבים מכל מדינה (360
משיבים בסך הכל) ,ומבקש לשים דגש על השונות בהערכה של הפרת המשמעת מפריזמה
של שיטות בחירה שונות תוך התייחסות לבחינה של חבר מפר יחיד מול התפלגות ממפלגה.
כמו כן ,המחקר מתייחס לאפשרות של הערכה מוסרית שונה בקרב מצביעי ימין ומצביעי
שמאל ,וזאת על רקע תאוריית חמשת היסודות המוסריים הטוענת שלכל אדם יש תמהיל
שונה להערכה מוסרית.

14:05-13:15

אולם הכט
מליאת צהריים
שולחן עגול
בניין ראשי

ניהול משבר גלובלי מקומי
איתי בארי | אוניברסיטת חיפה
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
השלטון המקומי בישראל מאופיין כיום בהתמודדות עם מציאות מורכבת אשר כוללת מספר
משברים מתמשכים .חלקם ,גלובאליים-מקומיים .אולם ,ספק אם הלכה למעשה קיים ‘משבר
גלובאלי׳ .לכל הפחות ,אפשר לתהות האם כל משבר הוא בסופו של דבר משבר מקומי?
במציאות ,גם משבר המכונה גלובאלי מנוהל ,מאוסדר ומקבל מענה מעשי ברמה הלאומית
והמקומית ,אל מול הקהילה ,התושבים ,במסגרות מוניציפאליות ומקומיות .המרחב העירוני,
מרכז אליו את מירב המתחים והאתגרים האנושיים והחברתיים ומכאן שגם הפתרונות
טמונים במערכות המקומיות .מן הצד השני ,מקורם של משברים גלובאליים ,ההכרה בהם,
ההגדרה שלהם ועיצוב המדיניות להתמודדות עימם ,מושפעת מגורמים מעבר לים ,מדינות,
ממשלות וגורמים בינלאומיים אחרים.
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כך או אחרת ,לא ניתן להגזים בחשיבות הנושא של הערכות והתמודדות מקומית עם משברים
גלובאליים מקומיים ,שנראה שהדחיפות והתכיפות שלהם הולכת ומתגברת .במושב ייעשה
דיון במספר שאלות ,על רקע המשברים הגלובאליים-מקומיים התכופים שפקדו את השלטון
המקומי בישראל בעבר ,בהווה ויפקדו אותו בעתיד:
מהו תפקידו של השלטון המקומי בישראל ,של שחקנים מקומיים ומוניציפאליים ושל מנהיגים
וקהילות מקומיות בבואם להתמודד ,להתכונן ,להיערך ולהגיב למשבר גלובאלי-מקומי?
מה למדנו ממשבר הקורונה ומשברים אחרים? מה עלינו לעשות אחרת לקראת המשבר
הגלובאלי-מקומי הבא ,שיגיע במוקדם או במאוחר? במה התמודדות עם משבר גלובאלי
מקומי שונה וייחודית ,ביחס למשברים לאומיים ומקומיים? ומה מקומה של המדינה ,השלטון
המרכזי והתארגנויות אזוריות בהתמודדות עם משבר גלובאלי-מקומי?
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מושב

B1
חדר

401

חצי מליאה
שולחן עגול
בניין חינוך

מושב

B2
חדר

363

בניין חינוך

משפט ושחיתות
אשר גרוניס | השופט ונשיא בית המשפט העליון בדימוס ,אוניברסיטת חיפה
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
המאבק בשחיתות מלווה את המערכת הפוליטית בישראל ושלטון החוק מאז הקמת המדינה.
פסיקות בג״ץ מאז תחילת שנות התשעים במיוחד מלמדות על חשיבות הנושא שיידון
בהרחבה במושב זה.

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

בירוקרטיה ברמת הרחוב
צדק פרוצדורלי והתפקיד של בירוקרטים ברמת-הרחוב בנטיית אזרחים לבצע
עשיית דין עצמי :משטרת ישראל כמקרה בוחן

15:45 - 14:15

אופק אדרי וניסים כהן | אוניברסיטת חיפה
“איזה תפקיד ממלאות התפיסות של הלקוחות לגבי הצדק הפרוצדורלי שבו משתמשים
בירוקרטים ברמת-הרחוב (בב״רים) בעת יישום מדיניות בהנעת אזרחים לעסוק בפעולות
ויג׳ילנטיות? אנו בוחנים את ההשפעות הלא מכוונות של יישום המדיניות של בב״רים על
נטיית אזרחים לעשיית דין עצמי .באופן ספציפי ,אנו חוקרים כיצד מאפיינים של הניהול
הציבורי החדש ( )NPMושגרות העבודה של הבב״רים משפיעים על תפיסות האזרחים לגבי
רשויות אכיפת החוק.
עשיית דין עצמי היא פעילות בלתי חוקית ,המתבצעת על ידי אזרח פרטי בתגובה לפעילות
פלילית שבוצעה על ידי אזרח פרטי אחר ,נגד אותו עבריין .מחקרים מצביעים על כך
שהגורמים המובילים לויג׳ינטליזם קשורים בתוצאה שמקבלים נפגעי עבירה מרשויות החוק.
אנו טוענים שעל מנת לאפיין את מערכת היחסים בין הציבור לרשויות ,עלינו להתמקד
בתהליך שחווים האזרחים לאורך האינטראקציה שלהם עם רשויות אכיפת החוק והעובדים
ברמת הרחוב  -לא רק בתוצאותיו.
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בב״רים הם קבוצה מגוונת שתפקידה הפורמלי הוא לשפר את רווחת החברה ולעזור לאזרחים-
לקוחות שלהם .הם עובדי ציבור המקיימים אינטראקציה ישירה עם אזרחים .באמצעות
שיקול הדעת שלהם ביישום המדיניות ,הם יכולים להשפיע באופן משמעותי על התוצאות
שחווים האזרחים בפועל.
צדק פרוצדורלי הוא אלמנט בעבודה ברמת-הרחוב .הוא מתייחס למידת ההגינות בתהליך
הקצאת טובין ציבוריים .תהליכים הנעדרים צדק פרוצדורלי מרמזים על כך שהחלטות
מתקבלות על סמך דעות אישיות ,מה שמאותת לאזרחים שלא יזכו ליחס הוגן .תפיסות כאלו
משפיעות על השקפת האזרחים לגבי לגיטימציה ,אמון ושביעות רצון ממוסדות ציבוריים.
צדק פרוצדורלי משמעותי במיוחד באינטראקציות היומיומיות בין אזרחים לבב״רים ,אך
מחקרים בתחום הניהול הציבורי לא הרבו לעסוק בקשר בין השניים .מחקר מדיסציפלינות
קשורות עוסק בנושאים אלה ,תוך טענה שלצדק הפרוצדורלי של בב״רים יש השפעה
ישירה על התפיסות וההתנהגות של האזרחים .מחקרים אלה מחזקים את הצורך להבין את
ההשפעה של בב״רים על אזרחים ,במיוחד במוסדות המעורבים באכיפת ציות .ללא קשר
למדיניות הכתובה ,האופן שבו בב״רים משתמשים בצדק פרוצדורלי בעת יישום מדיניות
עשוי להשפיע על התנהגות האזרחים .לפיכך ,תפקידם של בב״רים חשוב לא רק בגלל
השפעתם על תוצאות המדיניות ,אלא גם משום שהאופן שבו הם מיישמים מדיניות עשוי
לעורר אזרחים לעסוק בפעילויות ויג׳ילנטית.
כדי להשיב על שאלתנו ,אנו משתמשים במתודולוגיה איכותית ,הכוללת ראיונות עומק עם
שוטרי משטרת ישראל ואזרחים נפגעי עבירות רכוש ,שחלקם פעלו כויג׳ילנטיים .עד כה ראיינו
 26נפגעי עבירה ו 22-שוטרים ואנו נמצאים בתהליך של איסוף נתונים נוספים .אנו ננתח את
המידע שלנו באמצעות  ,Atlas.tiבהתבסס על תיאוריה מעוגנת בשדה .אנו נשתמש בקידוד
אינדוקטיבי וסיווג עבור כל קטע בראיון ,ללא הנחות מוקדמות לגבי תפיסות המרואיינים.
מחקרים קודמים התמקדו בעיקר בשיקול הדעת ובמנגנוני ההתמודדות של הבב״רים .אנו
מקווים לתרום לספרות בנושא ניהול ומדיניות ציבורית בהקשר של הניהול הציבורי החדש
באמצעות הרחבת הידע הקיים על הקשר בין שיקול הדעת ושגרות העבודה של בב״״רים לבין
תפיסות והתנהגויות של אזרחים .על ידי בחינת הקצאה של מוצרים ציבוריים בהקשר של
שיטור כתהליך ,אנו מקווים לקחת את הניתוח שלנו צעד אחד קדימה ולהבין את ההשלכות
של האינטראקציות של אזרחים עם ספקי שירותים ציבוריים .אנו מקווים לגלות מה קורה
לאחר שהמפגש של אזרחים עם הבב״רים מסתיים וכיצד התנהגותם ותפיסת התפקיד
של האחרונים במהלך מפגשים אלו משפיעה על התנהגותם של אזרחים ואולי אף מובילה
לפעילות בלתי חוקית .כמו כן ,אנו מקווים לתרום לספרות על שיטור באמצעות גילוי הקשר
החסר בין צדק פרוצדורלי של שוטרים לבין עשיית דין עצמי של אזרחים .מבחינה מתודולוגית,
מחקר זה יתרום על ידי בחינת התופעה משתי נקודות המבט – של הלקוחות ושל הבב״רים,
שכן אנו נחקור לא רק את התפיסות וההתנהגויות של הלקוחות ,אלא גם נבקש להבין מדוע
שוטרים פועלים כפי שהם פועלים .מבחינה אמפירית ,נבחן את טענותינו בישראל ,מדינה
דמוקרטית מפותחת ,שכן עדויות ממדינות אלו חסרות בספרות הקיימת .לבסוף ,לממצאים
שלנו עשויים להיות השלכות מעשיות על פיתוח מדיניות ציבורית העונה על צורכי האזרחים
ובכך מפחיתה את הצורך בויג׳ילנטיזם.״
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מורים כבירוקרטים של הרחוב ותפקידם כמתווכי תרבות בקליטת מהגרים
עדי בינס | המכללה האקדמית בית ברל
בתהליכי קליטת מהגרים ,מתאימות עצמן כלל המערכות הציבורית במדינה לצרכיהם .בית
הספר הוא אחד המוסדות הציבוריים המתמודדים עם אתגרים אלו .תיאוריית הבירוקרטים של
הרחוב טוענת כי הם המשמעותיים ביותר ביישום המדיניות .במקרה של מפגש עם תלמידים
מהגרים ,תפקידם הופך דומיננטי עוד יותר עקב פערי תרבות וידע בין התלמיד ומשפחתו
לבין המערכות הציבוריות והחברה בכלל ,וביניהם בית הספר .מחקר זה מבקש לבחון את
תפקידם של מורי מהגרים יהודים בישראל כמתווכי תרבות .המחקר מתמקד בשאלה :באילו
תנאים יהפכו בירוקרטים של הרחוב למתווכי תרבות וכיצד ישפיעו על המדיניות הלכה
למעשה ,מבחינת חיי היומיום של תלמידיהם? המחקר מבוסס על מתודולוגיה איכותנית
וכלל ניתוח תוכן של  25ראיונות עם מורי מהגרים .על סמך ממצאי הראיונות מוצעים ארבעה
תנאים המגבירים את השפעתם של המורים )1( :מדיניות בלתי אחידה או בלתי נגישה; ()2
העדר הכשרה מקצועית; ( )3צרכים חדשים או לא ידועים עולים מהשטח; ו )4(-לבתי הספר
ולמורי מהגרים מתאפשרת אוטונומיה בעבודתם .תנאים אלה מאפשרים לבירוקרטים
להשפיע השפעה דומיננטית על תוצאות המדיניות ,הכוללות הן הקנייה לימודית והן הנחלת
נורמות חברתיות-תרבותיות וערכיות – מרכיבים מרכזיים ביותר לכל מהגר בכניסתו לחברה
חדשה .לבסוף ,המחקר דן בהצעות לשיפור ההכשרה המקצועית של מורי מהגרים וליוויים
באתגריהם הייחודים כמי שתומכים בתלמיד המהגר ובמשפחתו בשלבי הקליטה המוקדמים.

בירוקרטיה ברמת הרחוב ,שיקול דעת והגמוניה פוליטית :המקרה של עובדים
סוציאליים קהילתיים בסביבה בוערת

15:45 - 14:15

תמר שוורץ | אוניברסיטת ניו יורק
רוני סטריאר | אוניברסיטת חיפה
 use of discretion? This׳How does political hegemony shape street level bureaucrats
qualitative study addresses this understudied question by analyzing community
 patterns of discretion in Israeli Jewish-Arab mixed cities. We found that׳workers
ambiguous formal policy allows them ample room to develop multiple policy
initiatives that address structural inequalities, ethnocultural diversity, and the violent
political conflict. We maintain, however, that the Israeli political hegemony limits
the scope and nature of these social initiatives. Particularly, we discovered that the
contemporary Israeli hegemonic public discourse portrays initiatives that directly
engage with the national conflict as out of bounds. We offer a conceptualization
 use of discretion and discuss׳to understand community street level bureaucrats
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the ability of street level bureaucrats to challenge political hegemony in political
conflict-ridden environments.

כיצד מושפעת נטיית בירוקרטים ברמת השטח לקבל עמדת האזרח ,מיכולת
ערעור על החלטתם?

15:45 - 14:15

שגיא גרשגורן וניסים כהן | אוניברסיטת חיפה
“כאשר מתבקשים בירוקרטים ברמת השטח להכריע במחלוקות בין אזרחים לבין עובדי
מדינה אחרים ,האם ייטו לקבל יותר מתביעות אזרחים הרשאים לערער על החלטותיהם? ואם
כן ,האם מרחב שיקול הדעת שנמסר להם ישפיע על נטייה כזו? בירוקרטים ברמת השטח
כגון מורים ,שופטים ,שוטרים ועובדים סוציאליים ,ממוקמים בקו החזית של המנהל הציבורי
ונמצאים במגע תדיר עם האזרחים .בירוקרטים אלו משתמשים בשיקול הדעת שנמסר להם
בעת קביעת הטבות או הטלת סנקציות ציבוריות ,ולכן ההחלטות שהם מקבלים חשובות
לחייהם ולגורלם של אזרחים רבים.
בבואנו לבחון כיצד בירוקרטים ברמת השטח מפעילים שיקול דעת בקבלת החלטותיהם,
יש להתחשב בתפקיד הכפול שהם ממלאים כעובדי מדינה המשרתים אזרחים .הספרות
אמביוולנטית בהתייחסה לדואליות זו .לפעמים מתוארים ביורוקרטים ברמת השטח כ׳סוכני
מדינה׳ המאמצים את הנרטיב שלה ובמקרים אחרים הם נתפסים ככאלו שרואים עצמם
כ׳סוכני האזרחים׳ המעדיפים את עמדותיהם.
בנסיבות בהן מחויבים בירוקרטים ברמת השטח להכריע במחלוקות בין אזרחים לבין עובדי
מדינה אחרים ,חושפות ההכרעות שהם מקבלים ,המיישבות את המחלוקות ,את נטייתם לקבל
את עמדת האזרח או לדחות אותה .אותן הכרעות יכולות להיות סופיות או כפופות לערעור.
בנוסף ,נטייתו של הצד הנדחה לערער על ההכרעה עשויה להשתנות .לעניין זה יש להניח
שמדינה תיטה פחות לערער על החלטות שדחו את עמדתה אם אשרור של הדחייה על ידי
ערכאת הערעור יקבע ‘תקדים מחייב׳ שימנע מהמדינה להשתמש בטיעון דומה במקרים
עתידיים .האזרחים לעומת זאת בדרך כלל אדישים לתקדימים מחייבים כאלה ולכן סביר
שייטו יותר לערער על החלטות הדוחות את עמדתם.
השונות ביכולת לערער ובנטיות הצדדים לערער (כאשר הערעור אפשרי) ,יכולה להשפיע על
שיקול הדעת של הבירוקרטים ברמת השטח ועל נטיית ההכרעות שלהם לטובת האזרחים.
בירוקרטים ברמת השטח עשויים לחשוש מההערכה השלילית של הכרעותיהם הניתנות
לערעור ו׳להתמודד׳ עם חשש זה דרך קבלת טענות הצד הנוטה יותר לערער .לחלופין,
הם יכולים להתאים את הכרעתם בסכסוך כך שתהיה דומה לעמדת ערכאת הערעור וכך
להקטין את הסיכויים להפיכתה במקרה של ערעור .עם זאת ,היכולת של ביורוקרטים ברמת
השטח להגמיש את עמדתם ,אפשרית רק בגבולות ‘מרחב שיקול הדעת׳ שנמסר להם .לכן
הרחבה או צמצום של מרחב שיקול הדעת במסגרתו הם פועלים עשויה אף היא להשפיע
על נטייתם לקבל את עמדת האזרח.
המאמר מנתח ,דרך ניסוי טבעי ,פסקי דין של שופטי בית המשפט המחוזי בערעורי מס
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 ומראה כי בפסקי דין שאפשר היה לערער עליהם בפני בית המשפט1980-2020 בין השנים
 אשר נטייתם לערער גדולה פי שלוש יותר מנטיית, התקבלו יותר מתביעות האזרחים,העליון
המדינה וזאת אף על פי שסיכויי המדינה לזכות בערעורים שהגישה לבית המשפט העליון
 בנוסף מלמד המאמר שהרחבת שיקול הדעת.היה גבוה פי שניים או יותר מסיכויי האזרחים
,המוקנה לשופטי בית המשפט המחוזי הקטינה את נטיית פסיקתם לקבל את עמדת האזרח
 בין פסיקות שהיו ניתנות,אולם במקביל הרחיבה את הפער בנטייה פסיקתם לטובת האזרח
״.לערעור לבין כאלו שלא היו ניתנות לערעור

סוגיות במשילות רב רובדית
SECURITIZATION IN AMERICAN RADICAL RIGHT ONLINE DISCOURSE: A
MULTI-MODEL TEXT-IMAGE NETWORK ANALYSIS
מיכאל פרידמן | אוניברסיטת חיפה

58 |

B3
חדר

408

בניין חינוך

15:45 - 14:15

Security forces, such as official police organizations and paramilitary militias, have long
played a key role in the American radical right. Scholarship on securitization and the
United States ׳right-wing has examined the social conditions and processes entwining
security forces and the radical right, shedding valuable light on key historical events
and organizational dynamics. Relatively less research has focused on the idea and
discourse of securitization within the radical right, or the extent to which its members
talk about the need to forcibly protect and police property and neighborhoods while
armed. In this study, we examine how the concept of securitization plays a role in
shaping radical right online discourse. To do so, develop a network-based approach
for the relational analysis of text and images shared through digital and social media
platforms. Applying our method to an original dataset of 16,776 right-wing digital
posts containing text and images from 2013 through 2019, we find that the concept
of securitization amounts to a relatively small volume of the radical right online
discourse. However, it is imbued with importance by its structural position within this
discursive space of the radical right. Securitization connects topics that are central to
right-wing political thought, as well as the two modes of online communication---text
and image. The study advances our understanding of radical right discourse, while
also introducing an easy-to-implement automated methodological approach useful
for scholars analyzing the multi-model material and processes of meaning-making
in any kind of digital discourse.

מושב

 | האגודה הישראלית למדע המדינה ואוניברסיטת חיפה18.5.2022 | ספר הכנס משברים ממשליים

בנימין נתניהו או מר ראש הממשלה? ייצוגים ושימושים דואליים ברשתות חברתיות
על ידי מנהיגים פוליטיים
גל יעבץ | אוניברסיטת בר אילן
אמצעי מדיה חברתיים אומצו מכבר באופן נרחב על ידי פוליטיקאים בזמני בחירות ובזמני שגרה
והשימוש בהם נבחן במחקרים רבים שהתמקדו במנהיגים פוליטיים ומפלגות ברחבי העולם.
המחקר בתחום לא עסק עד כה באופן מעמיק בקשר בין השימוש בחשבון רשמי או פרטי
לבין סוגי המסרים והרטוריקה בה נוקטים המנהיגים.
בהרצאה זו נציג את המחקר אשר בוחן את האופן שבו ראש ממשלת ישראל לשעבר ,בנימין
נתניהו ,השתמש באופן שונה בחשבון הפייסבוק הפרטי שלו לעומת עמוד הפייסבוק הרשמי
שניתן לו מתוקף תפקידו וכותרתו היא של ‘ראש ממשלת ישראל׳.
במחקר זה עמדנו על ההבדלים בין שתי ישויות דיגיטליות אלו באמצעות ניתוח תוכן מעמיק
שנערך על בסיס כלל הפוסטים ( )N = 1,484שפורסמו בשני העמודים לעיל במשך שנה אחת
שכללה בתוכה שתי מערכות בחירות.
מצאנו הבדלים מובהקים בין סגנונות השפה והמסרים המועברים על ידי העמוד הרשמי
והממלכתי של נתניהו לעומת זה הפרטי .בנוסף ,זיהינו כי נתניהו משתמש באופן קבוע
בעמוד הפרטי בכדי להתייחס לנושאים פרטיים שאינו מתבטא בהם בחשבונו הרשמי כדוגמת
התייחסות ליריבים פוליטיים ,הצגת אג׳נדה פוליטית ברורה וביקורת תקיפה על עיתונאים
מסוימים בפרט וגופי תקשורת ישראליים בכלל.
ממצאי עבודה זו חשובים בשל הצורך המסתמן להבחין ולחקור בין הישויות השונות אותן
מתחזקים הפוליטיקאים ברשתות החברתיות ,כאשר אלו משתמשים בחשבונות אישיים או
רשמיים לעיתים באותה פלטפורמה בדיוק.

מידע בסגר :ניתוח תוכן של מידע ממשלתי ברשתות חברתיות בזמן התפרצות
נגיף הקורונה בישראל

15:45 - 14:15

גל יעבץ | אוניברסיטת בר אילן
עם התפרצות נגיף הקורונה ( )COVID-19בתחילת  ,2020פנו רשויות ממשל רבות לאמצעים
דיגיטליים שונים ,ובייחוד לרשתות חברתיות ,בכדי להנגיש ולהפיץ מידע רשמי ובריאותי לאזרחים.ות.
מחקרנו ביקש לבחון את מאפייני המסרים ,התוכן ושיעורי המעורבות של המידע אשר
פורסם על ידי גופי הממשל המרכזי האחראים לניהול המשבר המתהווה.
תקציר זה מבוסס על ניתוח תוכן שהתמקד בעבודתם של ארבעה משרדי ממשלה עיקריים
בפייסבוק (משרד הבריאות ,משרד הביטחון ,משרד החינוך ומשרד האוצר) במהלך ששת
החודשים הראשונים של המשבר :מחודש פברואר עד יולי .2020
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ממצאינו מצביעים על כך שהפוסטים (רשומות) של משרד הבריאות הניבו את שיעורי
המעורבות הגבוהים ביותר בהשוואה לשאר המשרדים .בנוסף ,במחקר זה ,סיווגנו את
התכנים לארבע קטגוריות עיקריות )1( :מדיניות )2( ,הסברה ומידע נוסף )3( ,הגבלות)4( ,
הנחיות והמלצות .במונחים של ניתוח סנטימנט ,מצאנו שפוסטים אשר התייחסו להגבלות
הניבו את התגובות הרגשיות הגבוהות ביותר (חיוביות ושליליות).
מחקר זה מספק בחינה השוואתית של שימושים ממשלתיים במדיה חברתית במהלך משבר
הקורונה המתמשך ,בתור מקרה בוחן של תקופת ההתפרצות הראשונה :המחצית הראשונה
של שנת .2020
שנית ,ממצאי מחקר זה יכולים לסייע בהבנת תפיסת המעורבות ,הסנטימנט והפעילות של
תוכן ממשלתי בקרב משתמשים.ות במהלך אירועי משבר וחירום לאומיים.״

הפרדוקס הדמוקרטי של תקנות הקורונה-לפוליטיקה

15:45 - 14:15

שרון ידין | אוניברסיטת חיפה
המאמר מציע תאוריה ומדיניות בדבר נגישות לחקיקה מנהלית בישראל בעידן הדיגיטלי,
בשגרה ובחירום .מקרה המבחן המרכזי במחקר הוא ההנגשה הציבורית של תקנות הקורונה
ב״גל הראשון״ של המגפה בישראל (ינואר  2020עד מאי  .)2020המדובר בכמאה חיקוקים
הכוללים צווים ותקנות שעת חירום .המחקר בוחן את אופני ההנגשה לציבור של תקנות
הקורונה על ידי משרדי ממשלה במרחבים דיגיטליים ,ובעיקר את ההנגשה שהתבצעה על
ידי משרד הבריאות בפייסבוק.
במאמר שתי טענות מרכזיות .הראשונה היא שבעוד תקנות הקורונה ספגו ביקורת נוקבת
בזירה הציבורית ,האקדמית והמשפטית על פגיעתן הקשה בעקרון שלטון החוק ,בזכויות
אדם ובעקרונות דמוקרטיים אחרים ,הן דמוקרטיות יותר מכפי שמקובל לסבור ,נוכח
שקיפותן המוגברת בהשוואה לחקיקה מנהלית רגילה .טענה זו מגולמת בכותרת המאמר.
זהו הפרדוקס הדמוקרטי של תקנות הקורונה .הטענה השנייה רחבה יותר ,ולפיה נוכח בעיות
נגישות ייחודיות המאפיינות אותן ,תקנות “רגילות״ המותקנות בשגרה הן דמוקרטיות פחות
מכפי שמקובל לסבור ,בהשוואה לחקיקה ראשית ואף בהשוואה לתקנות הקורונה .במסגרת
טענות אלה המאמר דן באופן ייחודי ועדכני במעמדן של תקנות במשפט הישראלי ,בחשיבותן
ובאתגרים המרכזיים שנקשרו אליהן ,תוך התמקדות בנגישות לתקנות.
ביחס לטענה אחרונה זו ,המחקר מנתח את מידת הנגישות של הציבור הישראלי לחקיקת
משנה ,ובכלל זאת את מידת היכולת של הציבור כיום לאתר תקנות ,להבין אותן ,להכיר
אותן ואף להיות מודע לעצם קיומן .במסגרת דיון זה חשוב להבחין בין מידע לידע ,שכן
בעידן הדיגיטלי לציבור אמנם יש נגישות גבוהה לכמויות עצומות של מידע ,ובכלל זה מידע
משפטי ,אך השגת ידע היא דבר שונה ,המצריך התמצאות ,ארגון והבנה .הדיון מראה כי אין
בישראל התמודדות נאותה עם נושא הנגשת התקנות ,ובעוד שחקיקה ראשית נגישה יחסית,
התקנות הפכו ל״צד הנעלם״ של הדין החקוק.
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המאמר בוחן באופן תאורטי את חשיבותה של נגישות לתקנות בעידן הדיגיטלי ,בשגרה
ובחירום ,ומציע שורה של הצדקות לפיתוח נגישות כזו .ברקע לדיון זה עומדת התפיסה כי
פומביות החקיקה והנגישות לחקיקה נחוצות לקיומה של חברה דמוקרטית .המאמר מתמקד
באופנים שבהם ניתן וצריך לשפר נגישות לתקנות בישראל ,בעתות משבר אך גם באופן שוטף,
כחלק מפעילות מנהלית תקינה ,מודרנית ומתקדמת .במסגרת זו מוצעת רפורמה מנהלית
בהנגשת תקנות בישראל ,המדגישה את הצורך בפרסום ממשלתי מקוון של תקצירי חקיקה
ונוסחי חקיקה משולבים וקריאים ,שימוש ברשתות חברתיות ,והפצה של אינפוגרפיקה של
תקנות המאפשרת רתימה יעילה וידידותית של אלמנטים חזותיים.
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סוגיות במשילות רב רובדית
דמוקרטיזציה בעולם הערבי ונסיגה – תוניסיה כמקרה חקר
סלים בריק | האוניברסיטה הפתוחה
מזה עשור שחלקים מהעולם הערבי שרויים בתהליכים פוליטיים מהפכניים ,ואשר התחילו
מלמטה ( .)grassrootהתביעה העממית הייתה יותר דמוקרטיזציה .התהליך החל בתוניסיה
(מהפכת הקטיפה) וכעת אנו עדים למגמת נסיגה המבוססת על שיח פופוליסטי וכן נסיגה,
ואף קריסה מוסדית .מקרה זה יכול להוות דוגמה מאלפת לקשיים לא רק בהיבט של תרבות
פוליטית דמוקרטית שדורשת תקופה ארוכה של דמוקרטיזציה ,אלא גם כשל חמור של
המוסדות ,דבר המעורר דיון לגבי חשיבות ההיבט המוסדי בתהליכי דמוקרטיזציה.

מדידת העוצמה של הדמוקרטיה בשלטון המקומי

15:45 - 14:15

הדר צבי | אוניברסיטת בן גוריון
תשומת לב מחקרית רבה הוקדשה לאחרונה לנסיגת הדמוקרטיה במדינות רבות .מחקרים
אלה מותירים שאלות פתוחות ,בעיקר ביחס לפרוגנוזה של התהליך ,דהיינו האם ניתן לעצור
את הנסיגה ,והאם הנסיגה הפיכה .שדה הפוליטיקה המקומית הוא הקרוב ביותר לאזרח ,וניתן
לשער שמגמות של נסיגת הדמוקרטיה יתבטאו גם בו .מכאן שלמחקר המתמקד בפוליטיקה
המקומית פוטנציאל לחשוף ,לסייע במתן פרשנות נכונה ,ואולי אפילו לחזות מגמות ברמת
המדינה ,שללא מחקר ברזולוציה המקומית תוותרנה סמויות מן העין .כך למשל ,מחקר
ברמת התת-מדינה חשף ,שבתוניסיה החלו תהליכי הדמוקרטיזציה דווקא בשלטון המקומי
כעשור לפני שהחלו תהליכים דומים ברמת המדינה ,תהליכים שאולי ניתן לראותם כמבשרים
מוקדמים של האביב הערבי שהחל בתוניסיה ( .)McMann, 2016מחקרים בישראל חשפו את
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פעילותם בפוליטיקה המוסדית המקומית של כוחות חברתיים ,שאינם מוצאים ביטוי כזה
בפוליטיקה ברמת המדינה (דוגמת הצעירים או הירוקים ,או בזמנו -ש״״ס); ואחרון ,במקרים
מסוימים ,בסיסי הכוח של האופוזיציה לשלטון אוטוריטטיבי ברמת המדינה נמצאים דווקא
בשלטון המקומי (למשל בתורכיה).
המדידה ההשוואתית (על פני זמן ובין מדינות) של עוצמת הדמוקרטיה ברמת המדינה
זכתה לתשומת לב מחקרית רבה ,אך השפע התיאורטי והמתודולוגי כמעט שלא חלחל
לרמת תת-המדינה .מעט המחקר ההשוואתי שעוסק בדמוקרטיה ברמת התת-מדינה אינו
מסתמך על מידע למתייחס בכל אחת מהרשויות המקומיות בנפרד ,אלא לכל הרשויות
המקומיות במדינה ביחד ( ,)McMann ,2018והוא מתבסס על חוות דעת סובייקטיביות של
מומחים ,מתודולוגיה המגבילה את האפשרות להשתמש בממצאים כמשתנים תלויים או
בלתי תלויים לצורך פיתוח תיאוריות.
אף שקיימת אי הסכמה ביחס לאופן שבו יש להגדיר דמוקרטיה ,אין מחלוקת על כך ,שתחרות
בין מפלגתית והכללה הם ערכי יסוד ,שבהעדר אפילו אחד מהם אין המשטר ראוי לתואר
דמוקרטיה .המאמר מציע לתפוס את מועצת הרשות המקומית כמערכת מפלגות ,כך
שתכונותיה ,כפי שאלה מתבטאות בתוצאות הבחירות ,ישמשו כאינדיקטורים אובייקטיביים
ומדידים (בסולם מנה) לדמוקרטיה (ולו במובן הצר ביותר שלה) ברשות המקומית .האינדיקטורים
שהוצעו הם :שיעור התחלופה בהרכב מועצת הרשות המקומית ,שיעור הפיצול בה ,שיעור
המושבים של רשימות בת של מפלגות ברמת המדינה ושיעור הנשים במועצה.
אנו מדגימים את השימוש באינדיקטורים ,ואת הפוטנציאל שלהם ליצור תמונה רב-ממדית
של הדמוקרטיה המקומית ,על ידי ניתוח תוצאות הבחירות המקומיות בשנים  2008עד 2018
בכמאה רשויות מקומיות במגזר העירוני-יהודי בישראל.

AGENDA-SETTING PROCESS IN MOROCCO

15:45 - 14:15

אלחיין סעיד | אוניברסיטת קאדי אייד
The agenda-setting process represents a key stage in the analysis of public policies.
Numerous methodological tools have been developed to study the actors, issues and
struggles involved in the agenda-setting. The multiple streams approach is one of the
theoretical approaches most used by researchers who seek to understand the complexity
of agenda-setting process. Developed by the American political scientist John Kingdon
in his famous book Agendas, alternatives and public policies, this approach conceives
agenda setting as a process resulting from the interaction between policy stream,
problems stream and solutions streams. In this process, two types of actors or policy
enterpreneurs are involved: those inside the government and those outside.
In this paper, we aim to mobilize the multiple streams approach to study three government
strategies in Morocco that focus on three key sectors in the Moroccan economy. These
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are the 2001 Azur Plan (Tourism), the 2008 Green Morocco Plan (Agriculture), and the
2009 Emergence Plan (Industry). Known as sectoral plans, these three public policies
were developed almost simultaneously in a context marked by the emergence of a
new trend in public action in Morocco; the objective being to strengthen the resilience
of the Moroccan economy.
Beyond the study of these three sectoral plans, we also propose to verify the extent
to which the multiple streams approach, developed in principle in the United States,
is adaptable and relevant to analyse agenda-setting process in developing countries.

SUPPORT FOR GOVERNMENT PATERNALISM IN A COMPARATIVE
PERSPECTIVE: SIMILAR PATTERNS, DIFFERENT INTENSITY
קלרטה טייגר | אוניברסיטת תל אביב
The ‘crisis of democracy ׳is often dubbed the ‘crisis of representative democracy.׳
However, representation and democracy are not one and the same. To better understand the
role of representation in the crisis of democracy, we ask: How do citizens ׳perceptions of
representation relate to their support for democracy? The paper discusses representation
studies and theories that problematize the relations between representation and
democracy. Distinguishing between perceptions of dyadic representation by an
individual representative and perceptions of collective representation by institutions,
we study how they relate to specific and diffuse democratic support using data from
the 2019-2021 Israeli elections. We find that collective but not dyadic representation
contributes to specific support, and that in the context of a political-democratic crisis,
dyadic representation contextualizes support for democratic values. We conclude that
when democracy itself becomes the content of representation claims, support for it
can be eroded by leaders, especially populist ones.

Manuel Teodoro | Center for the Study of Political Islam International
The formation of organizations and institutions results from the need for a common
identity. When an organization is officially recognized it gains certain rights within
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THE GROWTH OF ISLAMIC INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE IN THE 20TH
AND 21ST CENTURY IN ISRAEL, USA AND GERMANY AND ITS INTERNATIONAL
IMPORTANCE
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the local society. According to Hechter and Okamoto, this kind of organized activity
intends to fulfil three needs: the formation of social identities, the overcoming of
free riding, and the development of institutional structures promoting the demand for
greater autonomy. The Islamic civilizational system involves religious, social, cultural,
economic and political aspects. In order to sustain these features in a non-Islamic
country, Islamic organizations play important cultural and political roles. We propose
that measuring the growth of Islamic organizations can help to better understand
their status in a given country. We present three case studies: country-based dynamic
maps of Islamic institutional infrastructure in Israel, USA and Germany. Our sources
include the official registries of companies and non-governmental organizations. The
results show exponential growth that starts increasing in the second half of the 20th
century and accelerates during the last 20 to 30 years despite differences in the total
cumulative sums. Maps of Islamic organizations over a span of time, in connection
with an understanding of the core ideas they represent, can help researchers, politicians
and the general public to visualize and better assess their current situation as well as
predict future developments. This in turn will facilitate a more timely and informed
decision-making process, which is a key component to counter any potential national
and/or global security challenges associated with the subject matter.

התנהגות פוליטית
 יוריסטיקות ומדע המדינה ההתנהגותי,רציונליות מוגבלת
אלכס מינץ | אוניברסיטת רייכמן
 (עם ניק ולנטינו וקרלי ווין) שפורסם לאחרונה בהוצאתBeyond Rationality :בספרי החדש
 יחסים בינלאומים,אוניברסיטת קמברידג׳ אני מציג פרדיגמה חדשה לחקר מדע המדינה
, נושאי המחקר, בהרצאה אסקור את תחומי המחקר. מדע מדינה התנהגותי:ומדיניות ציבורית
.התאוריות והמודלים המרכזיים בתחום
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תכונות אישיות כמנבאות ביצועים יוצאי דופן במנהל הציבורי
יובב עשת | המכללה האקדמית צפת
The public administration is a major provider of services. Hence, the importance of
improving its performances and management policies, as this allows greater efficiency
(Goodman et al., 2015; Raadschelders et al., 2015). As a result, seeking outstanding
employees has become key in this sector (Eshet, 2017). Outstanding employees ׳main asset
is their human capital, which they use effectively to contribute to the improvement of
organizational performance. Their exceptional performance is determined by different
abilities, personality qualities, and attitudes (Elliot, 2005). Outstanding employees
perform their duties with excellence, above and beyond the call of duty (Van Loon et
al., 2018), and exhibit high levels of contextual and task performance. More concretely,
scholars hold that personality, on which this research focuses, is the best predictor
among different covariates (Callen et al., 2015) and factors affecting job performance
(Belle et al., 2017; Razzaq et al., 2019). And that is the reason, assessing and measuring
personality has become crucial in public sector practices (Cooper et al., 2017).
This research provides Human Resources Managements with a tool to identify outstanding
performers according to personality traits. The model has been empirically tested in
the Israeli Public Administration sector. The innovative paired sample is composed of a
variety of elite performers from 14 different government offices. Questionnaires were
administered to a total of 742 participants, which comprised 189 pairs of outstanding
employees and their supervisors, and 182 pairs of normative employees and their
supervisors. Whereas the supervisors rated the job performances of their employees,
these self-reported on their personality traits. The results show that two out of five
personality traits, extraversion, and emotional stability, are positive predictors of
outstanding performance, while openness to experience is a negative one. In addition,
agreeableness emerges as a positive predictor of normative employees ׳performance.
As to its practical outcomes, this research assists public administrations in locating
outstanding employees for successful planning.

 והשתתפות פוליטיתADHD :דמוקרטיה זקוקה לקשב ותשומת לב

A well-informed electorate and equal access to the ballot are two of the cornerstones
of democracy. That is why most nations enact laws and programs in place to ensure
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that groups, from the visually impaired and deaf to hospital patients and wheelchair
users, have access to the news and to the ballot. This begs the question, what about
people with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)?
ADHD is a neuropsychiatric syndrome characterized by symptoms that impact individuals׳
ability to function in social and professional contexts. Past work shows that ADHD is
correlated with educational underachievement, unemployment, addictive behaviors,
and other psychological comorbidities, such as anxiety and depression. While this
condition affects about 7% of the public and is recognized by many countries as a
disability, no study to date has explored its relation to political participation.
In a first attempt to study this phenomenon, we conducted a panel study (7 waves, initial
N = 1137) among Jewish voters prior to and following Israel׳s 2019 April and September
elections. Respondents completed the ADHD ASRS screener, and 13.6% of them were
found likely or very likely to have ADHD. Respondents were asked to report their
political participation (e.g., if they contacted political officials, attempted to influence
others ׳voting choices, volunteered at an election campaign, attended rallies, and
signed petitions). Additionally, participants reported digital political participation (e.g.,
following politicians or political parties on social media, receiving, reading, sharing,
and responding to political content).
Our findings show that unlike in other aspects of their lives, when it comes to civic
engagement, people with ADHD do not suffer from any discriminatory participation.
On the contrary, we find that they report higher levels of participation. However,
preliminary findings also suggest that people with ADHD suffer more than others from
voter fatigue. Meaning, in sequential elections that follow one another, they seem to
decline in participation in a larger ratio than non-ADHD people.

DECISION ANALYSIS – THE PROPHET MUHAMMAD: A MULTI- METHOD
APPROACH
שירה כהן | אוניברסיטת רייכמן
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Most qualitative research studies examine leaders ׳decision-making process (DMP)
patterns by using a single methodological approach. Although this kind of research
suggests an in-depth examination of the DMP, it is incomplete. This is due to a relatively
narrow point of view, i.e., a single qualitative-analytical methodology. In order to get a
broader, yet in-depth examination of leaders ׳DMP, this research suggests using three
qualitative-analytical methodologies, each contributing a different perspective on
the DMP. First, the study will apply Applied Decision Analysis (ADA), to identify the
leader׳s decision rule. Thereafter, we shall use Non-Cooperative Game Theory and in
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particular - Extensive Form, to examine how the leader׳s decisions are made when
they take into account other players under conditions of uncertainty. Finally, the
study will address cognitive psychology by using Prospect Theory, for understanding
leader׳s degree of risk-taking or risk aversion, depending on their own framing. The
case study of this research will be the key decisions of the founder and the leader
of Islam, the Prophet Muhammad; ones which every Muslim must know to a certain
extent and that were important milestones in the development of Islam. The results
and conclusion of the research suggest that the Prophet Muhammad follows the
Rational Choice Rule; The Prophet tried to predict the behavior of his adversary to
maximize his gains; His decision-making process is characterized by the principle
of Loss Aversion; In all three methods the Prophet performed subjective rationality;
and Allah had a dominant influence on every decision the Prophet made. The research
conclusions identified multiple crucial layers of the decision-making process of the
Prophet Muhammad, which could not have been identified if the study didn׳t use a
triangulation of qualitative-analytical approaches. Therefore, this study offers a new
methodological approach to examining decision-making processes within political
science studies by using ADA, Game Theory, and Prospect Theory.

 מציאות נתפסת והעדפות מדיניות תחת איום של מגפה, זהות:ריחוק חברתי
קינן | האוניברסיטה העברית-רענן סוליציאנו
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Extreme crises hold the potential to unite societies, but also to deepen sociopolitical
divisions. The ability of societies to walk in one track rather than the other depends
on political leadership, pre-crisis inter-group relations, and on the behavior – real and
perceived – of these groups during the crisis. This paper asks how does social identity
effect the perception of outgroup׳s situation under a common threat. We utilize the fact
that the first wave of the Covid-19 pandemic has hit Israel׳s regions and social groups
unevenly, and thus has created differences in groups ׳morbidity rates – for studying
perceptions of ingroup and outgroup morbidity. We find that minority groups tend
to overestimate outgroup morbidity and underestimate ingroup morbidity, especially
when they themselves are characterized by high morbidity rates. These perceptions
are partly debiased when people are asked to reflect on their situation. In addition,
we find that people support harsher policy toward implied non-compliers, and do not
find evidence for ingroup bias in this regard. The importance of our findings lies in
suggesting that perceptions of outgroup׳s situation can reflect intergroup relations,
but may also trigger further deterioration in social divide at times of extreme crises.
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סוגיות גיאו-פוליטיות ותמורות בלוחמה מודרנית
עוצמה רכה טאיוואנית בשירות המאבק בסמכותנות של סין
דורון פלדמן | אוניברסיטת תל אביב
לאחר השתלבות שקטה במערכת הבינלאומית ,בעשור האחרון נוקטת סין במדיניות חוץ
נמרצת וכוחנית .התנהלותה כמדינה סמכותנית תחת הנהגת שי ג׳ינפינג במשבר הקורונה,
בענייני זכויות אדם ,בהונג קונג ,בגבולותיה ובמקומות אחרים ,מגבירה את היעדר הביטחון
של מדינות העולם בדבר כוונותיה .בעיקר ,התעצמותה הכלכלית-צבאית ונחישותה לאחד
את טאיוואן תחת שלטונה ,בין אם באמצעים כוחניים או בדרכי שלום ,מדירה שינה מעיניי
מנהיגי האי הדמוקרטי .זאת כאשר צבא השחרור העממי של סין המשמש כזרוע הביצועית
של המפלגה הקומוניסטית הסינית ,מנהל קמפיין של דיסאינפורמציה ,לוחמה דיפלומטית,
כלכלית ופסיכולוגית המבקש לקעקע את תדמיתה הבינלאומית של טאיוואן ולהחליש את
יכולתה להתנגד ללחציה.
המצב מאלץ את טאיפיי לנקוט בתהליכי מודרניזציה של כוחותיה הצבאיים וחיזוק שיתופי
הפעולה הביטחוניים עם וושינגטון ,לקראת היערכות לפלישה צבאית אפשרית של שכנתה.
בה בעת ,היא מבינה כי אל לה להסתמך על אמצעים צבאיים בלבד לצורך בלימת תוקפנותה
של סין ,והיא משקיעה באמצעי עוצמה רכה המאפשרים לה לעקוף את הנידוי הדיפלומטי
ממנו היא סובלת .כמדינה קטנה ,טאיוואן משקיעה משאבים ניכרים בתחום ,החל מסיוע חוץ,
דרך יצירת סביבה נוחה להשקעות כלכליות בשוק המקומי ,בניית ומיתוג זהות טאיוואנית
דמוקרטית-פלורליסטית ,נקיטה במהלכי “״דיפלומטיית קורונה״״ ודיפלומטיה הומניטרית,
כדי לזכות באהדה עולמית ולהגדיל את מרחב התמרון שלה.
ההרצאה מבקשת לבחון את דרכי הפעלת העוצמה הרכה של טאיוואן מעליית נשיאת טאיוואן,
טסאי אינג-וון לשלטון ב 2016-ובעיקר ממשבר הקורונה ,ולהראות כי חרף ניסיונותיה של
בייג׳ינג לכרסם בלגיטימציה שלה היא מצליחה לשנות לחיוב ,לראשונה מזה זמן ובשונה
מהעבר ,את עמדותיהן של מדינות העולם אליה – הן של ארה״״ב ,האיחוד האירופי ומדינות
האזור האינדו-פסיפי.
החלק הראשון בהרצאה יעסוק בהגדרת העוצמה הרכה ובאופן שבו מדינות קטנות משתמשות
בה כדי לפצות על חולשתן היחסית .החלק השני יסקור את צעדיה התוקפניים המתגברים
של סין כלפי טאיוואן ,בדרך למימוש “״החלום הסיני״״ ולהפיכתה למעצמה לא-דמוקרטית
עולמית .החלק השלישי והמרכזי ,יבחן את אמצעי העוצמה הרכה שטאיוואן מפעילה ואת
התפתחות האסטרטגיה בשנים האחרונות ,המהווים מכשול לבלימת שאיפת המפלגה
הקומוניסטית הסינית להתאחד עימה .ההרצאה תתבסס ברובה על מסמכים רשמיים של
ממשלת טאיוואן וכן על שורת מקורות משניים ,דוגמת כתבות אינטרנטיות ,דוחות של מכוני
מחקר ,מאמרים ,ספרים ועוד.
ההרצאה עשויה לתרום לאופן שבו טאיוואן כמדינה קטנה ודמוקרטית הממוקמת בסביבה
גיאופוליטית נפיצה ,המתמודדת עם מתחים פנימיים וזהות לאומית מאותגרת ,משתמשת
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,בעוצמתה הרכה כדי להיאבק על קיומה מול מעצמה סמכותנית במשבר הקורונה ובכלל
.תוך שמירה על שגשוג כלכלי ועל המשטר והערכים הדמוקרטים שלה

THE GREAT POWER TECH RACE: THE ‘DIGITAL SILK ROAD ׳IN MIDDLE
EAST-NORTH AFRICA
מרדכי חזיזה | המכללה האקדמית אשקלון
This study analyses the Digital Silk Road (DSR) supplementing the Belt and Road
Initiative (BRI). Examination of the anticipated impact of the DSR on the Middle EastNorth Africa (MENA) regional order reveals the DSR as part of a larger great-power tech
race, which by creating strategic alliances/partnerships and techno-political spheres of
influence, could alter the region׳s balance of power. This could divide the MENA into
two digital ecosystems: Chinese and Western. Since US-China rivalry is paramount in
China׳s DSR, the Biden administration must formulate a new counter-policy.

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAWMAKING AND NEW TECHNOLOGIES
IN ARMED CONFLICT
יהלי שרשבסקי | אוניברסיטת חיפה

However, military technology differs from contemporary IHL debates in two significant
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Military technology has rapidly developed in recent years. These developments challenge
existing norms. They have produced countless debates about the application of
international humanitarian law (IHL) to areas of war and technology including cyber
military operations, military AI including autonomous weapons, the use of drones, and
military human enhancement. Despite these rapid progressions, the prospect of creating
new treaties to specifically regulate their uses by militaries and in armed conflicts are
very low. This is largely due to the unequal allocation of military technology among
states and the differing interests that are produced as a result. The absence of formal
regulation means that state and non-state actors increasingly embrace informal means
of lawmaking. This is similar to other areas of IHL, like the regulation of asymmetric
conflicts, where norms are contested. In such cases, state and non-state actors employ
various informal lawmaking techniques to advance their normative positions through
treaty interpretation and the identification of customary international law.
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ways. First, due to its rapid development and uncertainty about how technologies
will be employed in practice, the interests of the various actors are less clear. Second,
there are significant challenges in obtaining accurate information about new military
technologies. This makes even the informal lawmaking path in the context of new
technologies challenging.
The paper will explore the dynamics of contemporary international lawmaking as it
relates to the regulation of new technologies. It will identify the main techniques that
are used by the relevant actors and explore the common themes among the various
debates over military technology, as well as the potential specific challenges in relation
to certain technologies.

CENTRIPETAL NARRATIVES AND MILITARY COLLABORATORS: THE CASE
OF SOUTHERN LEBANESE ARMY
אופיר חדד | האוניברסיטה העברית
How can a domestic forced migration policy be justified by developing a new political
narrative? Security studies on forced migration have often focused on the security
threats of forced migrants and the ongoing attempts to restrict their mobility across
national borders. Intriguingly, however, they devoted less attention to the way in which
some of them can be given priority and be eligible for better migration pathways,
even beyond the requirements of international law. Based on a narrative analysis of
legislative procedures and parliamentary debates, this study offers the concept of
Centripetal Narratives in the policy-making process towards select groups of forced
migrants for explaining their gradual inward movement into their host society. The
case study presented here is the Israeli immigration policy over the past two decades
towards a group of former military collaborators from southern Lebanon.
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רטוריקה פופוליסטית וגזענות
MOBILIZING THE WHITE: WHITE NATIONALISM AND CONGRESSIONAL
POLITICS IN THE AMERICAN SOUTH
אריאל זלמן | אוניברסיטת בר אילן
To what extent do white nationalists influence Congressional representative conservatism?
Although ethnocentrism, out-group prejudice, and racial threats strongly predict American
political attitudes and voter behavior, how social movements predicated on these beliefs
shape political outcomes is rarely considered. We argue that white nationalist activities
significantly contribute to the radicalization of Congressional representatives ׳policy
agendas in a manner non-reducible to demographic or socioeconomic conditions. By
mobilizing white voters against racial status threats, they indirectly compel politicians
to adopt more radical conservative agendas. We quantitatively test these propositions
by examining distributions of white nationalist groups in the American South against
Congressional representative conservatism from 2010-2017. Analyses reveal that white
nationalists indeed appear to significantly impact representative radical conservatism,
even controlling for numerous factors commonly theorized to explain their rise. In
doing so, we contribute to emerging insights on the political influence of the radical
right on the contemporary American conservative “mainstream.
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הוויכוח סביב עמדות גזעניות בשיח הכיתתי ובבחינות הבגרות באזרחות
פז כרמל | אוניברסיטת בר אילן
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מחקרים מצביעים על עלייה בשכיחות ובעוצמת הגזענות בקרב בני נוער בישראל בשלושת
 בוועדת החינוך: נושא זה נדון בשיח הציבורי הישראלי לאורך השנים.העשורים האחרונים
 בדו״ח מיוחד של מבקר המדינה,סלומון לחינוך לחיים משותפים- בוועדת עיסאוי,של הכנסת
 המחקר המוצג עוסק בסוגיית הגזענות ובאופן ביטויה בשיח. וכמובן בעיתונות,2016 לשנת
.הציבורי וסביב הוראת מקצוע האזרחות בישראל
פרשני של הטקסטים שתוארו-שיטת המחקר בעבודה שתוצג כאן הינה ניתוח הרמנויטי
 תוך התייחסות להנחיות משרד החינוך ושירות המדינה ביחס,1994-2017 לעיל בין השנים
 כן יושם דגש על הפרשנויות.לחובות המוטלות על מורים בהקשר לגבולות השיח בכיתה
;השונות הניתנות על ידי השחקנים הפוליטיים למושג גזענות ולמידה בה יש להילחם בה
.ועל אופני המיסגור של סוגיית “״המאבק בגזענות״״
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המחקר המוצג טוען שמשרד החינוך לא עושה מספיק כדי להילחם בגזענות ,והוא מגיב יותר
מאשר יוזם .כמקרה בוחן להוכחת הטענה יוצג הדיון הציבורי שהתקיים סביב החלטת משרד
החינוך בתקופת שר החינוך נפתלי בנט לקבל תשובות גזעניות בבחינות הבגרות באזרחות.
במקרה זה ,ההחלטה גררה ויכוח בין קבוצות שונות בחברה הישראלית ,שהוביל לביטול
ההחלטה .כלומר ,משרד החינוך נאלץ להתייחס לסוגיה ולשנות את החלטתו בעקבות השיח
הציבורי סביבה .הדבר אף הוביל לחידוד נהלי משרד החינוך סביב גבולות השיח בכיתה –
חידוד שנדרש בשל חוסר בהירות של הנהלים הקיימים.
כמו כן תוצג הטענה ,שהוויכוח על גזענות מהווה חלק מהוויכוח על ממשליות (,)governability
כלומר על רצונו של השלטון לקבל החלטות ללא פיקוח ,שהתעצם בשנים האחרונות בישראל.
כפי שנראה ,הוויכוח על קבלת תשובות גזעניות בבחינות הבגרות מוסגר בתקשורת כוויכוח
בין ימין ושמאל ,וככזה – הפך את הוויכוח משאלה על גבולות השיח המותרים בכיתה לוויכוח
על החופש להביע דעות שנחשבות ימניות מול דעות שנחשבות שמאלניות במרחב הציבורי
בכלל ,ובכיתות הלימוד בפרט .אף נראה שלאורך השנים מוסגרה סוגיית הגזענות כחלק
מהמאבק בין יהודים לערבים והמאבק לגבי מרחב וחופש הביטוי .כחלק מהדיון נשאל האם
וכיצד רשאי משרד החינוך להציב גבולות למורים ,לתלמידים ולאנשי החינוך ביחס לשיח
בכיתה .בפרט ,נדון בשאלה זו בהתייחס למקצוע האזרחות ,שמעצם טיבו דורש דיון בנושאים
שנויים במחלוקת ושבמהותו צריך לאפשר לתלמידים לגבש ולהביע את עמדותיהם בנושאים
שעל סדר היום הציבורי.

ANTI-ISRAELI ISRAELI ACADEMICS BOYCOTTING ISRAEL AND THE RISE
OF ANTISEMITISM

15:45 - 14:15

דנה ברנט | חוקרת עצמאית
Israeli radical academics, the critical neo-Marxist cohorts that follow Edward Said,
Antonio Gramsci, Michel Foucault, Noam Chomsky, and others, belong to the peace camp.
They have befriended Palestinians as partners for peace and espouse the Palestinian
narrative, which postulates that Israel is to be blamed for all the ills of the Middle
East. The Boycott from Within was the first engagement with the Palestinian boycott
movement, followed by decades of close cooperation. As antisemitism skyrockets,
the radical academics reject the IHRA definition of antisemitism because their own
writings, and the proclamations of many Palestinians and their patron Iran who calls
for the destruction of Israel, are antisemitic in nature. The IHRA definition aims to
prevent this, which is why the radicals reject the IHRA definition of antisemitism
and hope to replace it with the dubious Jerusalem Declaration of Antisemitism (JDA).
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יסודות הדמוקרטיה והמחשבה הפוליטית
A TRANSITIONAL ANALYSIS DALLA RABINOVITCH׳S POETRY REGARDS
SABRA AND SHATILA
ליאור ויינשטין | האוניברסיטה העברית
The analytical frame work of this paper is critical transitional justice, a branch of
Transitional justice (TJ) the aims to closely examine processes of TJ in non-official
institutions, like NGO׳s and the arts, whereas my work focuses on a main agent of
change in the political discourse – the arts, and in particular, literature. firstly, I will show
the TJ mechanisms implemented in regards to Sabra and Shatille (Kahn commission,
Navon׳s speech, universal jurisdiction).
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In the second part of the paper, I will bring a poetic analysis to two poems: “on the
attitude towards children in war time ״and “you can׳t kill a baby twice״, that deals
explicitly with the massacre in Sabra and Shatila, and in my opinion fill the transitional
gap – due to the lacking of the states ׳officials.
The poet herself indicated that she wrote a lot about the first Lebanon war due to
feelings of guilt (and she even defined her political poetry as “poetry of guilt)״, as a
perpetrator. Sobel aims to read the political poetry of hers as an act of witnessing
and documenting the wrongdoings, as a part of the perpetrating side, since she cannot
remain silent.
Therefore, the poets ׳position as a witness is crucial for understating the TJ potential
it contains, since it can be a fruitful position to dialogue, reconciliation and symbolic
reparation – the recognition of the suffering.
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My argument is that since the Sabra and Shatila massacre wasn׳t handled institutionally
in TJ mechanisms the literature enters and offers and alternative space wherein justice
is made, sympathy towards the victims and the whole and holistic approach in regard
in victim-perpetrator dynamic. The two poems promote truth seeking, reconciliation
and mediate the gaps in narratives between the sides. One of the key issues is the
complex position of the poet itself, since even though she is Israeli, she promotes
the “enemy׳s ׳״side, but more than that she criticizes all the sides and reviles their
complexities, and herself.
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בין הפוליטי לפרטי – חשיבה מחודשת על המרחב הציבורי
לילך בן צבי | מכון הרטמן
רעיון המרחב הציבורי הינו מרכזי עבור השיח על דמותה של המדינה המודרנית .בפילוסופיה
הפוליטית ,מקובל להבחין מרחב זה מן המרחב הפרטי ,ולשרטט את גבולותיו כמרחב ציבורי-
פוליטי :ספירה המשותפת לכולם ואינה שייכת לאיש ,ואשר הכול רוצים לקחת בו חלק .שאלות
מרכזיות ביחס למרחב זה תהיינה מי יצליח לקחת חלק בנעשה זה ,וכיצד יקבעו גבולותיו.
ביחס לשאלות אלו ,חלוקה מודרנית וליברלית תהיה זו המבחינה בין מרחב פוליטי-ציבורי
אל מול זה הפרטי .הבחנה זו טומנת בחובה את ההנחה כי לאזרחים הזכות לנהל את חייהם
כרצונם ולבחור באופן חופשי את הערכים החשובים להם ,מחד ,ואת ההנחה כי יש להגביל
את נוכחותם של ערכים אלו במרחב הלא פרטי ,מאידך .במדינה המודרנית ,לשאלה מי יוכל
להציב את ערכיו ויותר מכך את זהותו ,במרחב הציבורי ,משמעות קיומית לחייו של האזרח.
בהרצאתי אבקש לערער אחר ההבחנה שבין הפוליטי-ציבורי לבין הפרטי ,ולהציג את המרחב
הציבורי כמרחב שלישי ,תוצר של מאבק אזרחי מתמיד ,מובחן הן מן הפרטי והן מן הפוליטי.
הניתוח בהרצאתי יסתמך על הגותו הפוליטית של ישעיהו ליבוביץ.
המרחב הציבורי מופיע בהגות הליבוביצ׳יאנית לא כמרחב פיזי קבוע ,אלא כמצב אזרחי
אותו ניתן ליצור באמצעות המאבק ,הוא נכונותו של האזרח שלא לוותר על ערכיו ואף לשלם
עבורם מחיר .בכל מקום בו יש נכונות אזרחית לקיים מאבק יופיע המרחב הציבורי ,כמרחב
המתאמץ כל העת להתרחק מן המרחבים הנוספים – הפוליטי ,אותו מצייר ליבוביץ כמרחב
דמוני ,והפרטי ,אשר במציאות המודרנית הינו חסר משמעות לערכיו של האדם.
את תפיסתו של ליבוביץ ,אבקש להנגיד בהרצאתי לתפיסות ליברליות המדברות אף הן על
מרחב ציבורי כבעל משמעות אזרחית ,כמו אלו של רולס והברמאס .טענתי היא כי תפיסת
המרחב הציבורי כמרחב שלישי ,השואף במהותו להיות מובחן מן הפוליטי ,מאפשרת
להתבונן מחדש ביכולתה של המדינה ליצור הסכמה אזרחית וביכולתם של אזרחים לשתף
פעולה זה עם זה.

העם ,ממשל עצמי ודמוקרטיה כפעולה משותפת

15:45 - 14:15

נתן מיליקובסקי | האוניברסיטה העברית
 specifically in democratic theory. I״In this paper I examine the notion of “the people
argue that common interpretations of the people are inspired by the idea of Popular
Sovereignty, and thus underplay the role the people as self-ruling. Following this
: the people are those individuals״distinction, I offer a new interpretation for “the people
who interact in the shared action of self-ruling.
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The notion of “the people ״in the context of democracy has multiple meanings in ordinary
language and in political theory. Democratic theories can be broadly sorted into three
families according to their notion of the people: Individualistic, collectivistic and
constructivist. Although the notion of the people varies greatly between theories, they
share the view that the people and democratic procedures are two distinct categories,
and each can be identified in isolation from one another. In contrast, I argue that in
democracy, the people should be understood from within democratic self-ruling.
The people is not a group that is separate from the process of democracy, it is those
individuals who design their shared life together, those who self-rule themselves.
Most understandings of the people underplay the role of self-ruling in democracy.
The people are represented, they participate to a degree, yet mostly they do not design
their shared life together. Common understandings of the people are influenced by
the concept of popular sovereignty and its history. Popular sovereignty influences
the way we understand both the notion of the people, and its functions. Following the
distinction between democracy and popular sovereignty that distinguishes between
the people in reserve, as sovereign, as a legitimizer of political power, and the people
in action, as demos, as self-ruling, I suggest using a functional understanding of “the
people״, that is based on democracy as shared action – the action of self-ruling. The
function of the people in a democracy is to self-rule, and we should identify the people
(of democracy) as those that are self-ruling together or have the conditions to do so.
Based on the philosophy of action literature shared action is dependent on we-intentions
to act together, that is, the intention of each participant to act jointly with others and
their shared knowledge regarding these intentions. For a group to engage in self-rule,
they must have we-intentions to self-rule together. Thus, the conditions for creating
we-intentions (to self-rule) are at the heart of understanding the notion of the people
in democracy.

PRIME MINISTER ׳8 - YEAR LIMIT VS. SUPER - MAJORITY ESCALATOR
LIMITATION
ראובן שפירא | המכללה האקדמית גליל מערבי

75 |
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“Israel׳s Justice Minister Sa׳ar is promoting legislation limiting prime ministers( ׳PMs) term
in office to eight years, facing opposition asserting that this is undemocratic, limiting
people׳s choice by excluding plausible candidates. This assertion seems justified until
we consider the ample cases of democratically chosen leaders who became self-server
corrupt autocrats and entrenched for good with no constitutional term limitation; even in
Britain, the oldest democracy, scholars established the Daedalus Trust to limit PM terms,
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in view of the hubris of long serving PMs Thatcher and Blair. Some contend that it is
unnecessary as mostly PMs are replaced before they entrench, but corruption-accused
PM Netanyahu entrenched for 12 years and Ben-Gurion for 14 years; their deposing was
arduous, lengthy, required extra elections, and unnatural coalitions.
Objection to a single term limit is justified, as it failed to ensure high-moral trustworthy
effective leadership in Ancient Athens, Imperial China, Latin America, Japan, and among
US state legislators; but Sa׳ar is following the US presidential norm which succeeded
for 225 years with a two-term, 8-year limit that requires winning voters ׳trust twice.
The US success raises the question of why more terms should not be allowed for
more trusted PMs who avoid autocracy and entrenchment and remain effective and
innovative problem solvers, such as Germany׳s Angela Merkel. I, followed by three
American professors, proposed allowing multiple terms provided that each subsequent
re-election requires passing a higher majority threshold, proving extra voter trust. The
Americans proposed a linear majority escalator: each subsequent term requires adding
5%, i.e., a 55% super-majority threshold for 1st re-election, 60% for 2nd re-election, and
so on. However, leaders ׳prestige and power often rise exponentially; thus, I proposed
an exponential escalator: a 1st re-election requiring no super-majority, in view of
US history showing that a simple majority requirement for re-election screened out
many incumbent presidents. For the 2nd re-election I propose a 60% threshold, and a
75% threshold for a 3rd re-election, which would require a 95% super-majority for 4th
re-election. This is practically impossible for PMs in a truly democratically elected
parliament, hence barring entrenchment.

משטרה ואזרחות
 עמדות של ישראלים יוצאי אתיופיה כלפי רפורמות במשטרה:אזרחות במבחן
אופיר עבו | המכללה האקדמית כנרת
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Attitudes toward police reforms may provide an insight into how members of a
minority group view their civic status. We examine this proposition by focusing on the
perceptions about police and police reforms among Ethiopian Jews in Israel, a racial
minority. Drawing on data from public opinion survey, focus groups, and interviews
with community activists, our analysis indicates that while Ethiopian Israelis strongly
believe they suffer from police racism and discrimination, they have equal or even
more positive judgements about the police than veteran Jewish-Israelis (the control
group). We suggest that Ethiopian Israelis ׳perceptions about the police reflect their

מושב
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ambivalent status as Israeli citizens: they recognize themselves as part of the Jewish
dominant group in Israeli society while they feel that state institutions (including
the police) continue to view them as a distinct group who needs special treatment.
This ambivalence also shapes their perceptions about police reforms. For example,
Ethiopian Israelis support recruitment of Ethiopian police officers, because they believe
that representation is important, but nonetheless prefer a professional police force
that abides by the principles of good policing regardless of ethnic origin. Ethiopian
Israelis also believe that training of police officers should recognize the Ethiopian
community not as a distinct cultural group who requires special accommodation, but
rather as legitimate and equal members of Israel׳s mainstream society. The attitudes
toward police reforms among Israelis of Ethiopian descent demonstrate their desire
to be fully recognized as Israeli citizens while minimizing the police׳s discrimination
and stigmatization toward them.

שיטור המעמדות המסוכנים
אראלה שדמי | המכללה האקדמית בית ברל
המשטרה המודרנית בבריטניה וארה״ב הוקמה לאור תביעת המעמד הבורגני העולה להגנה
 וכמוה גם, למרות רפורמות רבות שעברה המשטרה המודרנית.מפני “המעמדות המסוכנים״
, פלשתינים בשטחים: עדיין השיטור פועל בעיקרו כנגד “המעמדות המסוכנים״,משטרת ישראל
. מה שאני מכנה “חומות כחולים״, ובכך מייצר קווים ברורים בין אלו לאחרים, מזרחים,אתיופים
.המאמר יציג שלל דוגמאות למקרים כאלו ואת הפגיעה החמורה בזכויותיהם ובחרותם
התמורות העמוקות שמתחוללות במשטרה בעשורים האחרונים – במיוחד הפרטת השיטור
 והשיטור האזרחי עד כדי קריאתו של שר, השיטור הציבורי,(והתפתחות השיטור הפרטי
 ויצירת הגוף החשוף ללא הגנת המדינה כלל) ותהליך,הביטחון יעלון לאזרחים להגן על עצמם
 כמו, הגדרה של תופעות חברתיות כבעיות ביטחון, (היינו,)securitization( הביטחוניזציה
 התנהגות, ערביי ישראל, פשיעה, הפגנות מסוימות, הגירה,המרחב הציבורי ולכן כאזור אבטחה
חריגה ועוד עד כדי הגדרתו של סגן שר הביטחון למצבנו כ״תרבות החרום״) מחזקים עוד
יותר את ההפרדה בין “המעמדות המסוכנים״ שזוכים להפקרה ולעיתים לפיקוח יתר על ידי
.המשטרה לבין המעמד שזוכה להשגחתה של המשטרה

15:45 - 14:15
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אמון במשטרה כהשתקפות לגאות הפשיעה בקרב המיעוט הערבי בישראל
נוהאד עלי | המכללה האקדמית גליל מערבי
יחסי המשטרה עם קבוצות בחברה משקפים במידה רבה את המעמד של אותן קבוצות.
ידוע כי מערכת היחסים בין קבוצות מיעוט לאומי ואתני לבין המשטרה במדינות דמוקרטיות
רוויה מתחים .יחסים אלה מאופיינים בשכיחות גבוהה של עימותים אלימים ,בייצוג־יתר של
קבוצת המיעוט בבתי המעצר ,בעמדות שליליות של המיעוט כלפי המשטרה ובביקורת על
התנהלותה הבלתי־שוויונית של המשטרה בטיפולה בקהילת המיעוט .ככל שגדל המתח בין
קבוצת המיעוט לבין קבוצת הרוב ,גובר המתח בין קבוצת המיעוט למשטרה.
הספרות התאורטית העוסקת במשטרה מונה כמה מטרות כלליות שהמשטרה אמורה
להשיג :אכיפת החוק ,שמירת הסדר הציבורי ומתן שירותים לציבור הרחב .מטרות אלו לא
הושגו בלשון המעטה בקרב המיעוט הערבי בישראל ,במיוחד לאור האלימות הגואה בשני
העשורים האחרונים .לאור זה האמון במשטרה בקרב הערבים במגמת ירידה מתמידה.
בהרצאה זו נציג את שיעורי האמון במשטרת ישראל ,הערכת תפקודה ,שכיחות המגע אתה
ותוצאות מגע זה לאור  3מדד הביטחון האישי והקהילתי שביצענו (יוזמות אברהם ומוסד
שמואל נאמן בטכניון) בשנים האחרונות .במדד נציג הן את עמדת הערבים והן את עמדות
היהודים בסוגיות נבחרות.

מלמטה למעלה ובכל הכוח :אלימות פוליטית אזרחית כלפי המדינה

15:45 - 14:15

יאיר יאסן | אוניברסיטת בן גוריון
תרומתו העיקרית של המאמר היא בהמשגה של לגיטימיות מדינתית ,וכנגזרת שלו ,בהמשגת
המונח לגיטימיות מדינתית נתפסת .המאמר מבקש להראות כי ההצבה של לגיטימיות מדינתית
נתפסת במוקד הדיון היא הבנה הכרחית של לגיטימיות מדינתית .המשגות אלה נשענות
בעיקר על רקע תיאורטי מקיף העוסק בלגיטימיות במובנה הרחב (למשל לגיטימיות של
סמכות) ,או במובן מצומצם יותר (למשל לגיטימיות של הפעלת אלימות) ,וגם על ממצאים
אמפיריים ממחקרים המצביעים על ההשפעות האפשריות במקרה של ערעור על לגיטימיות
מדינתית .דיון תיאורטי זה משלים את המחקר הקיים ומפתח אותו על בסיס כמה מושגים
קודמים רלבנטיים :ריבונות כמושג המשועבד לטריטוריה; מדינה כמושא ל(דה)-לגיטימציה
בעיני האזרחים; ואלימות ,הן כמונופול הנתון להפעלה בידי המדינה והן כביטוי רדיקלי למחאה
חברתית-פוליטית של אזרחים במקרים של ערעור על הלגיטימיות המדינתית.
ייחודו של המאמר הוא בהסטת נקודת המבט מהאופן שבו המדינה מבקשת להצטייר
כלגיטימית בעיני אזרחיה אל האופן שבו אזרחים תופסים אותה כלגיטימית .נקודת מבט זו
לא רק משלימה את החסר במחקר הקיים ,אלא גם מאפשרת דיון ביקורתי בקבוצות מיעוט,
בפעילי מחאה ובהתנגשויות אלימות על בסיס הגדרה זו – ועל כן היא נדרשת במיוחד בתקופה
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זו ,שבה אזרחים רבים מערערים על תקפותן של הדרכים המסורתיות של השתתפות פוליטית
ועל המידה שבה הפוליטיקה משרתת את האינטרסים שלהם ואת שאיפותיהם.

שיטור יתר ושיטור חסר כפרקטיקה של גזענות משטרתית
אווקה (קובי) זנה | אוניברסיטת בן גוריון
כשירות תרבותית  )competency cultural) ,competence culturalמוגדרת בספרות
כשילוב של מודעות ,ידע ומיומנויות שאנשי מקצוע ואנשי ארגון מפתחים בתהליכי למידה
מתמשכת כדי להיטיב את השירות שהם נותנים לאנשים מתרבויות שונות.
רבות הטענות של הציבור בישראל כלפי משטרת ישראל כי זו פועלת על בסיס פרקטיקה
גזענית ומפלה .משטרת ישראל דוחה טענות אלה כמעט על הסף וטוענת כי משקיעה
משאבים רבים בהכשרות לכשירות תרבותית.
האם די בפרקטיקה גנרית של כשירות תרבותית כדי להתמודד עם אלימות שוטרים כלפי
קבוצות מיעוט בחברה? גם אם נכיר בחשיבות הכשירות תרבותית לקידום שירות מיטיב,
פרקטיות שיטור פסולות על רקע גזעני מצריכות הובלת שינוי ארגוני תרבותי מקיף .הכשרת
כשירות תרבותית לבדה עלולה להיות מוגבלות בהפחתת פרקטיות גזעניות .עבודה זו בוחנת
את המוטיבציות וההשלכות של אימוץ כשירות תרבותית במשטרת ישראל.
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תהליכי עיצוב שינויים מוסדיים במערכות דמוקרטיות
AUDITS IN DEMOCRATIC SYSTEM: THE AUDIT APPROACH AS A RESULT OF
INTERACTION BETWEEN STATE AUDIT INSTITUTION AND POLITICIANS
דנה נתן-קרופ | אוניברסיטת חיפה
This paper explores the factors that influence the balance of power between state audit
institutions and politicians in order to explain the dynamics of change in auditing
and accountability in democratic systems. One approach to auditing is a broad-based
system approach (BBSA) where auditors closely monitor decision making, policy and
control mechanisms. However, state audit institutions that adopt such an approach
might find themselves at odds with the auditees.
Based on New Intuitionalism, we suggest that state auditors are bureaucrats who want
 control methods. The goal is to ensure׳to conduct a BBSA as a reaction to politicians
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the legitimacy of the state audit institutions in the eyes of the public. Moreover, we
consider the personal tendency of each chief auditor to be proactive and take risks.
We develop a dynamic model using the Theory of Moves and utilize it to conduct a
process tracing analysis of the Israeli case. We conduct a path-dependent analysis of
the relationship between state audit institutions and politicians. We test our theoretical
framework using qualitative and quantitative methods. The empirical analysis is based
on the state audit institutions ׳budget, the submission of complaints by citizens to the
state audit institutions, the legal auditing framework, audit reports, historical reviews,
protocols of audit committees and press articles. We analyzed this content using a
thematic content analysis method. Such an integrative analysis that combines game
theory to explain public issues is expected to strengthen the validity of the study.
We suggest a new perspective on the role of state audit institutions in democratic
systems and the political context of their activity. In doing so, we contribute to the
discourse about accountability in democratic systems. We demonstrate how these
relationships limit the auditors ׳ability to adopt systems thinking. Thus, their ability to
conduct effective auditing and increase accountability is also limited. We also emphasize
the role of citizens ׳expectations regarding accountability in these relationships. Our
new view of the audit approach may help us measure it in a more comprehensive
and accurate way.

שינויים מוסדיים ומדיניות בתחום התחבורה המסילתית בישראל
יוסי דסקל | אוניברסיטת חיפה
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 בהיבטים של מדיניות, תחבורה,המחקר עוסק בתחום שמעסיק לאחרונה את הציבור הרחב
 בכל המדינות שאימצו פתרונות, שנה150  תחבורה מסילתית מתקיימת בעולם למעלה.ציבורית
 המעורבות.תחבורתיים הייתה מעורבות ממשלתית נרחבת בהפעלת רכבות לרווחת הציבור
 עם התפתחותם. יישום תוכניות ופיתוח וחידושים, הקצאת משאבים,כללה עיצוב מדיניות
 הניאו ליברליזם ומדיניות השווקים, התפשטות הגלובליזציה,של תיאוריות הניהול החדשות
 במדינות רבות התנהלו תהליכי, חלה התפתחות רחבת היקף בתחבורת הרכבות,הפתוחים
 ויחד עם זאת נותרה מעורבות, מכרזי זכיינות,הפרטה ואילו באחרות יושמו שיטות משולבות
 למדינות שמנצלות את הנוכחות המסיבית של.דומיננטית של מדיניות ציבורית בתחבורה
 מתקיימת מערכת, מעבר להטבה במצבו של הפרט,התחבורה המסילתית במרחב הציבורי
 לחברה וצמצום פגיעה בחיי אדם מתאונות, לכלכלה,רבת יתרונות בכל הקשור לאיכות החיים
 המחקר מתמקד בסוגיות והיבטים שונים שמשפיעים על שינויים מוסדיים.דרכים וזיהום אוויר
 המסגרת התיאורטית התמקדה.ועיצוב ומדיניות בתחום התחבורה המסילתית בישראל
 הניתוח. השפעות השחקנים המרכזים על קבלת החלטות,בגורמים לעיצוב מדיניות ציבורית
האמפירי התמקד בשינויים מוסדיים ועיצוב מדיניות שהתרחשו בתחום התחבורה המסילתית
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בישראל החל מהשפעת הגלובליזציה הניאו ליברליזם ותיאוריות הניהול החדשות ,וכתוצאה
מכך התקיימו רפורמות מבניות בענפי תשתית בישראל כולל בתחבורה .עם זאת ,השינויים
המוסדיים והרפורמות שהתקבלו בתחום התחבורה המסילתית לא הגיעו ליישום מלא ,קיימים
כשלים מתמשכים שמובילים להיעדרן של חלופות יעילות של תחבורה ציבורית .המחקר ניסה
להסביר מציאות זו תוך שימוש בתשתית התיאורטית והדגיש את הגורמים העיקריים שעיצבו
מדיניות שלא הצליח ליישם עד תום את החלטותיה .התמקדנו בניתוח התיאורטי בנקודות
המרכזיות :אי משילות ,קבוצות אינטרס הלוחצות על שמירת סטאטוס קוו בתחבורה ,אדישות
ציבורית ,חוסר קוהרנטיות ביישום מדיניות והעדר כמעט מוחלט של בקרת ביצועים אפקטיבית.
המחקר הוא מחקר איכותני ,אספנו נתונים במגמה שיהיה כיסוי מהותי של שדה המחקר
הן בצד האמפירי והן בצד המושגי .המקורות כללו :מסמכים פורמליים של חברת חברות
ממשלתיות בתחום התחבורה ,סכומי דיונים וחוקים שעברו בכנסת ,דוחות מבקר המדינה
בתחום ,החלטות ממשלה שפורסמו ,דוחות של מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,ספרות
הקשורה לתחבורה מסילתית ,שימוש בכתבות עיתונות ,מאגרי מידע באתרי אינטרנט על
רכבות בארץ ובעולם ,כל אלה ועוד אפשרו לנו לתקף את הממצאים על ידי ביצוע הצלבות
שחידדו את האינפורמציה.

התארגנות עובדים ושינויים מוסדיים :המקרה של התארגנויות עובדים בתנאי
שוק העבודה במאה ה21-

15:45 - 14:15

דני אוזנה | אוניברסיטת חיפה
שאלת המחקר :מהם הגורמים העיקריים המסבירים את תהליך גיבושם של שינויים מוסדיים
בתחום התארגנויות עובדים בתנאי שוק העבודה במאה ה 21-במדינות מערביות ודמוקרטיות.
המסגרת התיאורטית משלבת מספר תיאוריות בהיבט של מדיניות ציבורית :הגישה המוסדיות
החדשה על שני זרמיה ,הזרם ההיסטורי והזרם הרציונלי ,תיאוריית היזמות המוסדית ,הגישה
הקורפורטיסטית והמודל של פוליט ובוקהארט.
המדיניות הניאו-ליברלית הובילה בעשורים האחרונים להיחלשות האיגודים המקצועיים
ולדעיכה בהתארגנויות העובדים בעולם .למרות המשך התבססותה ,הספרות מלמדת כי
החל משנות האלפיים חלה במדינות מערביות ודמוקרטיות מגמה הפוכה .בהינתן עובדה זו,
נשער כי התחזקות המדיניות הניאו-ליברלית לעבר מערכת קפיטליסטית ,משפיעה באופן
חיובי על הביקוש בקרב העובדים לשינוי מוסדי בתחום התארגנויות עובדים.
שדה המחקר הוא תחום העבודה המאורגנת והתמקדות בגל התארגנויות העובדים בישראל.
נעשה שימוש בשיטת המחקר האיכותנית .תרומת המחקר מתבטאת בבחינת המודלים
התיאורטיים המוצעים בספרות על תחום שטרם נבדק ,בגיבוש מודל עדכני המשלב גורמים
משפיעים נוספים החסרים בספרות ,בבחינה ראשונה מסוגה של התהוות השינוי המוסדי
במגזר הפרטי לעומת המגזר הציבורי ובהדגשת מרכזיותם של מנהיגי עובדים כיזמים
מוסדיים בתחום זה.
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 מוסדיות, שינויים מוסדיים, מדינות מערביות דמוקרטיות, התארגנויות עובדים:מילות מפתח
, ועד עובדים, איגוד מקצועי, עבודה מאורגנת,ליברלית- מדיניות ניאו, יזמים מוסדיים,החדשה
.יחסי עבודה

GOVERNMENT-NONPROFITS COLLABORATION UNDER 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
 מקס שטרן | המכללה האקדמית עמק יזרעאל,דוד אסולין- ענת בן,אנה אוסטר
The unprecedented worldwide public health crisis caused by the COVID-19 pandemic
presents a special challenge to Israel. Almost daily, Israel faces diverse, turbulent
crises--security, social and financial-- yet found itself unprepared for this crisis;
Israel׳s case reveals itself as unprepared, displaying poor governance or collaboration
under Tso׳s theory of social service provision. This situation obtains despite the realworld experience which produced the 2017 emergency strategic plan for inter-sectoral
cooperation as prepared in 2017 to manage disastrous events. The crisis beginning
in March 2020 has caused TSO׳s a severe, if not fatal, blow to its financial capacity,
significantly hampering its work, and finally impairing its ability to provide vital
services to the citizenry.
The outbreak of the crisis brought increasing evidence of severe damage to third
sector organizations ׳ability to continue offering a range of essential public social
services. In what might be called a perfect storm, the COVID-19 pandemic erupted amid
ongoing organizational budgetary distress about providing social services, stemming
from the limitation of government payments for services, in the prolonged absence
of an approved state budget, and a complex political crisis.
As the need for social services in crisis increases, third sector organizations implore
political representatives, citizens and other stakeholders to convene a round table to
discuss and solve the problem. They demand immediate governmental intervention,
transfer of government appropriations, and for at the very least solutions regarding
tax relief and budget assistance.

1. What hampered collaboration (characterized by co-production) between government
and third sector organizations at the outbreak of the crisis?
2. Why was the existing an Emergency strategic plan for inter-sectoral collaboration,
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This study addresses the following questions:
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s Office as part of ongoing round tables policy plan, not׳headed by the Prime Minister
implemented at the outset of the crisis, and did government abandon the third sector
?despite an increased need for social services
This study primarily makes use of Historic and Discursive Institutionalism. HI assists in
analyzing the changes in gov-Tso co-production over time (in the present case: from the
establishment of the state in 1949 until the advent of Covid-19 in 2020) by mapping the
continued regularities, incremental changes institutional rules, co-production practices
used over time and at critical junctures of change. DI enables an identification of the
relevant actors while focusing on policy coordination and communicative discourse
between different stakeholders ( Schmidt. 2011. p.10., Béland. 2010. p.55 ). We offer insight
regarding the future of government and nonprofits collaboration, focusing on the form
of third sector dependence on state funding, changes in the allocation of resources and
the possibility of enhancing of nonprofits -local government co-producing.

מושב
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בניין חינוך

פוליטיקה בערים מעורבות :חיים עירוניים בצל הסכסוך הלאומי
בניית שלום בירושלים :התשתיות העירוניות כתשתיות לשלום
נועם ברנר | האוניברסיטה העברית
ערים שסועות ,כמו ירושלים ,ניקוסיה או בלפסט ,בהן הסכסוך הלאומי נוכח בגיאוגרפיה,
בחברה ובפוליטיקה העירונית ,מהוות אתגר לא מבוטל לבוני-שלום בעולם .ערים אלה נמצאות
במרכזן של הסכסוכים הלאומיים ובליבם של המו״מ על עשיית שלום ,ולעיתים תכופות גם
פורצת בהן אלימות בין הקבוצות הניציות .לצד זאת ,תושבי העיר מנהלים חיי שיגרה בצל
הסכסוך והאיבה בין הקבוצות  -התושבים עובדים יחד ,קונים באותן חנויות ולומדים באותם
מוסדות .העיר ,אם כן ,הינה זירה פוליטית הנמצאת כל העת בפני התפרצות הסכסוך ובתוך
תהליך נורמליזציה שלו .מאמר זה מבקש להציג את הפער הזה דרך התיאוריה של בניית-
שלום עירונית  -מהי בניית-שלום בעיר ? כיצד העיר מעצבת את תהליך השלום ולהיפך ?
בדיון תיאורטי המציג את המושגים המרכזיים ואת ההיבטים הפוליטיים והמרחביים של
העיר אנו מציעים להמשיג את בניית-השלום העירוני כשילוב של תהליכים עירוניים ותהליכי
שלום .את ההמשגה הזו אנו מדגימים דרך מקרה בוחן של יוזמת בניית-שלום בירושלים
שהתקיימה בין  .2017-2020הממצאים מדגישים את השילוביות בין ההיבט העירוני ,בדגש
על נושא התשתיות העירוניות ,וההיבט הבין-קבוצתי ומצביעים על ההזדמנות של הזירה
העירונית לצד המגבלות שלה .בסיכום אנו טוענים כי העירייה יכולה לייצר תהליכי שלום
דרך מדיניות עירונית ואילו יוזמות שלום יכול לפתח את המרחב העירוני באמצעות יוזמות
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שלום .הממצאים והביקורות מזמינים מחקרים נוספים על תהליכי שלום עירוניים וקובעים כי
במקום בו יש סכסוך יש גם תהליכי איחוי ועלינו כחוקרים פוליטיים להבחין בהם ולהאיר אותם.

חינוך בערים מעורבות  -אתגרים ודילמות
נטלי לוי | אוניברסיטת תל אביב
חברות בסכסוך סובלות משסעים חברתיים ותרבותיים מובנים ,ובהתאם מחפשות פתרונות
פורמליים להסדרת היחסים בינהן .אחת הזירות המורכבות והרגישות היא מערכת החינוך
הלאומית .מדינת ישראל שנולדה כמדינה בסכסוך עם קהילות שונות ,קבעה את שיטת
הזרמים במערכת החינוך ובתוכה את הפרדת מערכות החינוך – ממלכתי ,ממלכתי-דתי,
ערבי ,פרטי (חרדי) החל מראשיתה ,בשילוב סגרגציה מרחבית .אולם בעוד שבמערכת החינוך
הישראלית מתקיימת הפרדה כמעט מוחלטת בין יהודים וערבים ,בערים מעורבות מתקיים
מפגש בחלק מבתי הספר .מפגש זה מעמיד אתגרים רבים בפני מוסדות אלו ,ברמה הלשונית,
הלימודית ובעיקר הדמוגרפית .בהצגה אציג את הזווית העירונית לאתגר העירוב במוסדות
החינוך ,דרך מחקרים שערכתי בערים מעורבות בישראל ,בהן מתקיים שילוב אתנו-לאומי
בבתי ספר .הממצאים מראים כי לא ניתן להסתכל על הזירה החינוכית בעיר המעורבת
דרך העדשה הלאומית בלבד ,וכי הגיונות מעמדיים ,דתיים ,ותרבותיים משפיעים על בחירות
ההורים במרחב העירוני ,ובהמשך לכך גם על תפיסות בין-קבוצתיות.

צעירים פלסטינים מזרח-ירושלמים באוניברסיטה העברית – שייכות ומפגשים
ספונטניים כמכניזם לאינטראקציה חיובית
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ניצן פייביש | האוניברסיטה העברית
מאמר זה בוחן כיצד הלימודים באוניברסיטה העברית  -והמפגש עם החברה היהודית בהקשר
של האוניברסיטה  -משפיעים על התפיסות של צעירים פלסטינים תושבי מזרח ירושלים ביחס
להשתלבות בעיר ירושלים ובמדינת ישראל ,וכן ביחס לקבוצת הרוב היהודית במדינה .טענת
המחקר היא שהלימודים באוניברסיטה העברית והמפגש עם קבוצת הרוב היהודית בהקשר
של האוניברסיטה בפרט  -שהינם תוצאה של שילוב בין תהליך ה׳ישראליזציה בפועל׳ (שטרן,
 )2020של תושבי מזרח ירושלים הפלסטינים עם שינוי במדיניות של הממסד הישראלי כלפי
רווחתם הכלכלית והחברתית של תושבים אלה (רמון - )2021 ,מעודדים תפיסות חיוביות
יותר בקרב צעירים אלה ביחס להשתלבות של תושבי מזרח ירושלים בחברה הישראלית
ושיתוף-פעולה יהודי-פלסטיני .המאמר ,המבוסס על נתונים שנאספו באמצעות שאלון מקוון
אשר נשלח באי-מייל לכלל סטודנטיות והסטודנטים הפלסטינים הלומדים במכינת ׳סדרה׳
(להלן ״המכינה״) באוניברסיטה העברית  -המיועדת בלעדית לצעירים ממזרח ירושלים בוגרי
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מערכת החינוך הפלסטינית  -מצביע על קשר חיובי בין תחושת השייכות של סטודנטים
אלה לאוניברסיטה בסוף שנת לימודיהם במכינה ,לבין התפיסה של סטודנטים אלה ביחס
להשתלבות של קבוצת הזהות שלהם  -פלסטינים תושבי מזרח ירושלים  -במדינת ישראל
ובעיר ירושלים .בנוסף ,נמצא קשר חיובי בין מפגשים ספונטניים שקיימו סטודנטים אלה
במהלך לימודיהם עם סטודנטים מקבוצת הרוב היהודית במרחבים השונים של האוניברסיטה,
לבין המוטיבציה של סטודנטים אלה לעבוד בשיתוף-פעולה עם סטודנטים יהודים במסגרות
של דו-קיום ,דיאלוג ולמידה משותפת ,כמו גם לקרבה החברתית של סטודנטים אלה לקבוצת
הרוב היהודית .ממצאים אלה נידונים במאמר בהקשר של מערכת היחסים בין תושביה
הפלסטינים של מזרח ירושלים והממסד הישראלי.

זכויות אדם והעיר :ציפיות תושבי ערים להגנה על זכויות במרחב העירוני
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גיל מימון | האוניברסיטה העברית
בשנים האחרונות ערים מתבלטות כישויות פוליטיות חזקות ,שנענות לתהליכים גלובליים
המאיימים בהפרת זכויות אדם .בעוד שמדינות מפגינות קשיים מהותיים בהתמודדות עם
חלק ניכר מהאתגרים – הגירה ,מגיפות ושינויי אקלים – ערים מוכיחות את יכולתן לפתור
בעיות ברמה המקומית בדרכים מהירות יותר ,יצירתיות וחדשניות ,הקשובות להלך הרוח
של התושבים ולצרכיהם הייחודיים .בישראל ,בה  92%מהאזרחים מתגוררים בערים ומבלים
בהן את מרבית זמנם ,ממשלות מקומיות ותושבי ערים מתחילים להכיר בכך שלאופן עיצובו
של המרחב העירוני יש השפעה ישירה על מימושן או הפרתן של זכויות אדם.
מחקר זה עוסק בחוזה החברתי המתחדש בין ערים לבין תושביהן ביחס לאחריותה של העיר
בשמירה והגנה על זכויות אדם של תושביה ,ובוחן את הגורמים שמעצבים ציפיות תושבים
להבטחת זכויות אלה במסגרת העירונית .המחקר מתמקד בישראל כמסגרת לבחינת חברה
שסועה מבחינה אתנית ,שבה פרטים נוטים לפעול לשימור הזכויות הקבוצתיות שלהם על פני
קידום זכויות אוניברסליות .בסקר שנערך ב 23-ערים מעורבות (יהודים-ערבים) והומוגניות
מבחינה אתנית נמצא כי הזדהות עם העיר ,אמון ברשות המקומית ,ומידת ההטרוגניות של
העיר קשורים באופן חיובי עם ציפיות תושבים מהעיר להגנה על זכויות אדם .תוצאות אלה
מלמדות כי בהקשר העירוני ,בשונה מההקשר הלאומי ,מפגש עם ה״אחר״ מייצר ציפיות
גבוהות יותר להגן על זכויות אדם באופן שווה .בנוסף ,לעיר ולמאפייניה הייחודיים יש משקל
בעיצוב תפיסות של תושבי ערים ביחס לזכויות אדם ,בייחוד בנוגע לסמכות הפוליטית
שנושאת באחריות להגן עליהן – העיר או המדינה .באופן רחב יותר ,המחקר מעיד על
תמורות בחלוקת הסמכויות שבין ערים למדינות ,ועל שחיקה אפשרית באחד מתפקידי
המדינה המסורתיים והמרכזיים ביותר.
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מדיניות ציבורית אל מול אתגרי העתיד
HOW DOES CULTURE SHAPE FINANCIAL POLICIES? A MACRO - LEVEL
ANALYSIS USING INSTRUMENTAL VARIABLES
גל ביטון | אוניברסיטת תל אביב
How does culture affect countries ׳decisions to liberalize their financial sector? Although
culture is receiving increasing attention from political-economists, it is still largely
absent in the financial liberalization literature. This study seeks to fill this gap by
providing a novel theory of the cultural factors that shape policies of financial openness.
I argue that cultural distance between countries and cultural homogeneity within
countries can explain policymakers ׳decisions regarding financial liberalization.
Methodologically, this study offers innovative identification strategies for estimating
the causal effect using genetic and pathogen factors as instrumental variables. Using
dyadic and monadic panel data of 181 countries from 1970 to 2018, the analysis shows
that culturally homogeneous countries tend to impose more capital controls and that
culturally distant countries are less likely to integrate financially with each other.
These findings have implications for the debate over the heterogeneous pattern of
financial reforms across countries and regions, which became the focus of attention
of scholars after the negative effect of the 2008 global financial crisis and the current
COVID-19 pandemic. Additionally, this study helps in understanding the obstacles
facing the internationalization of the Chinese currency. Since financial liberalization
is essential to currency internationalization, culture provides an adequate explanation
for the ongoing Chinese reluctance to free its capital account.
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הלגיטימציה השלטונית בישראל על רקע המדיניות הציבורית המגבילה בתופת
מגפת הקורונה
ארז כהן | אוניברסיטת אריאל
המדיניות הציבורית שיושמה בישראל למיגור מגפת הקורונה הגבילה את חופש הפרט של
 מדיניות זו לקתה בחוסר אחידות בין מגזרי החברה השונים בכל הקשור לאופי.אזרחי ישראל
 בתקופה זו שררה בישראל חוסר יציבות שלטונית.התקנות והמגבלות שגובשו ואכיפתן
 ראש הממשלה, בנוסף.שהובילה למערכות בחירות חוזרות ונשנות בתוך תקופה קצרה
 מחקר זה, לפיכך.נתון היה בהליך משפטי לבחינת החשדות לשחיתות שלטונית שנקשרו בו
86 |
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בוחן את עמדות הציבור הישראלי לגבי הלגיטימיות השלטונית הנתפסת על ידו בתקופת
מגפת הקורונה ,לאור מאפייני המדיניות הציבורית שיושמה ועל רקע אי היציבות הפוליטית
והחשדות לשחיתות שלטונית .ממצאי המחקר מתבססים על סקר עמדות שנערך בקרב כ740-
אזרחים ישראלים (יהודים וערבים) .הממצאים מעידים על השפעת תפיסת המדיניות כלקויה
ובעלת מאפיינים פוליטיים ומפלים על מידת הלגיטימיות השלטונית הנתפסת על ידי האזרח.
בנוסף ,נמצאה עדות להשפעת אי היציבות הפוליטית והחשדות לשחיתות שלטונית על מידת
הלגיטימיזציה השלטונית הנתפסת .חידושו העיקרי של המחקר בא לידי ביטוי בזיהויה של
ההזדהות הפוליטית של האזרח כבעלת תפקיד מתווך בעל השפעה ממתנת או מקצינה על
הקשר שנמצא בין המדדים שנבחנו ובין מידת הלגיטימיזציה השלטונית הנתפסת.

המדיניות הרגולטורית של התאגידים העירוניים בישראל :כבדהו וחשדהו
אנה חזן | אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית ספיר
ערן רזין | האוניברסיטה העברית
התאגידים העירוניים ,ובפרט החברות העירוניות ,הפכו לשחקן דומיננטי בפיתוח הכלכלי
והחברתי המקומי ,בעקבות מגמות של ביזור ויישום עקרונות  .NPMהחברה העירונית היא כלי
מועדף על רשויות מקומיות בזכות גמישותה ויעילותה בקידום מיזמים ,בהשוואה לביורוקרטיה
העירונית .שורשי התאגידים העירוניים בישראל עוד בתקופת המנדט (בתל אביב ובפתח
תקווה) .יזמות מוניציפלית גדלה ,על רקע חולשת המדינה ,הפכה את התאגידים העירוניים
למרכיב בעל חשיבות מרכזית במערכת השלטון המקומי בישראל מאז שנות ה 80-המאוחרות.
עם הגידול במספר התאגידים העירוניים ובנפח פעילותם – כיום יש יותר מ 600-תאגידים
עירוניים (כולל תאגידי מים וביוב) ,המהווים למעלה מ 15%-מהמחזור הכספי של מערכת
השלטון המקומי בישראל – בלט מעבר גם מריק רגולטורי לרגולציה מתהדקת על התאגידים.
החברה העירונית משמשת זרוע ארוכה של הרשות המקומית .היא פועלת כישות משפטית
עצמאית הכפופה לדיני חברות ,ואמורה להתנהג כמו חברה פרטית על פי שיקולים כלכליים-
עסקיים ,אך בעליה הם גוף שלטוני נבחר ,האמון על אינטרס הציבור ,ונציגי הרשות המקומית
במועצת המנהלים חבים חובת נאמנות לרשות המקומית ולא לחברה ,כפי שדורש חוק
החברות .המחקר (חלק ממחקר בינלאומי השוואתי על תאגידים מוניציפליים) דן במתח
בין ראיית התאגידים כזרוע מוניציפלית גמישה וממוקדת משימה ,לבין חששות הרגולטור
הממשלתי ,בהקשר של מסורת פוליטית ריכוזית ,שהתאגידים ישמשו מעקפים לכללי מנהל
תקין ולאינטרס הכללי.
השאלה הנשאלת היא אם החברות העירוניות שאמורות לשמש כלי יעיל וגמיש אינן סובלות
כיום מנטל רגולטורי שמכביד על תפקודן ,על השגת מטרותיהן וכמעט מבטל את הraison -
d׳ êtreלקיומן .משרד הפנים נוקט בעשורים האחרונים במדיניות רגולטורית אמביוולנטית
ובגישה של “כבדהו וחשדיהו״ כלפי התאגידים העירוניים .לחברות העירוניות צפוי תפקיד
חשוב בעקבות משבר הקורונה ,כאשר גירעונות תקציביים וקיצו של עידן הכסף הזול,
יגדילו את הצורך לממן פרויקטים ציבוריים באמצעות שותפויות ציבוריות-פרטיות ולקדם
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פרויקטים מוניציפליים מניבים .קיים אפוא צורך לגבש מסגרת רגולטורית שמאזנת בין
השאיפה לאוטונומיה מקומית לבין הריכוזיות הטבועה בפוליטיקה הישראלית
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משברים ,מצבי חירום ,משפט וממשל
ניהול מצבי חירום בישראל :מדוע לישראל אין דוקטרינת חירום המגובה במוסדות
ומסגרת חוקית ומה הדוקטרינה הראויה?
עלי זלצברגר | אוניברסיטת חיפה
משבר הקורונה חשף את הפערים הדוקטרינרים הקיימים בישראל בכל הנוגע להיערכות ,ניהול
והבראה ממצבי חירום ואת הפערים שבהסדרה המוסדית והרגולטורית של תחום החירום
בישראל .חלק ניכר מהפערים הקיימים הינו מוכר למקבלי ההחלטות ועלה ,בין במישרין ובין
בהקשרי מצבי חירום אחרים ,בדוחות הרבים שעסקו בתחום היערכותה של מדינת ישראל
למצבי חירום מסוגים שונים .ואולם ,חרף האיומים הרבים שעל מדינת ישראל וחרף חלוף
הזמן הרב מאז התבררו הפערים בתחום ההיערכות לחירום בהקשרים השונים ,מתקשה
מדינת ישראל להסדיר תפיסה אינטגרטיבית בתחום ההיערכות לחירום ,המסדירה את תהליכי
ההיערכות לאירועי חירום ,המענה להם והשיקום מאירועי חירום הדבר בא לידי ביטוי ,בין השאר,
בפערים רגולטוריים משמעותיים .מדינת ישראל עודנה נשענת בחלקים ניכרים של רגולציית
תחום החירום על חקיקה מראשית ימיה של המדינה .תזכירי חוק ממשלתיים והצעות חוק
שקודמו בכדי לתת מענה לפערים אלה לא הבשילו לחקיקה שלמה ,ובכל מקרה – מרביתם
היו ממילא תוצר של פשרות ארגוניות אשר לא היה בכוחן ,מלכתחילה ,לספק את המענה
השלם הנדרש למדינת ישראל בתחום המניעה והאפחות ,ההיערכות והמענה למצבי חירום
והשיקום מהם .בנושא זה ישראל מפגרת אחרי חלק ניכר ממדינות העולם בהן יש חקיקת
חירום כוללת ועדכנית ולצדה מערכת מוסדית להכנה ,ניהול והבראה מחירום.
המחקר משרטט את מצבה של מדינת ישראל בהסדרת תחום החירום בהשוואה למדינות
אחרות ,מצביע על החסמים המונעים ממדינת ישראל להסדיר כראוי את המענה למצבי
החירום :מדוע ,חרף מרכזיות סוגיית החירום בישראל וחשיבותה ,לא בשלה דוקטרינה ישראלית
שלמה ,הבאה לידי ביטוי באופן מלא ברגולציה ראויה ,למענה לתחום החירום בישראל,
ממפה את הכשלים המרכזיים במצב הקיים ,ומציע מודל אפשרי שייתן מענה לכשלים אלה.
המחקר נסמך על סדרת ראיונות שקוימו עם בכירים מאוד ,בעבר ובהווה ,בתחום המענה
לחירום בישראל ,ביניהם מי שכיהנו כראשי ערים ,כראשי רשות החירום הלאומית ,כמפקד
פיקוד העורף ,קצינים בכירים בדימוס בפיקוד העורף ובמשטרת ישראל (בדרג של מפקדי
מחוז וראשי אגפים) ,ראש אגף חירום במשרד ממשלתי ,ראש אגף חירום בעירייה מרכזית
ומנכ״ל משרד ממשלתי .עוד נשען המחקר על ניתוח של הדוחות הרבים שעסקו בהיערכות
לחירום ,על ראיונות שנערכו במסגרת מחקר הממוקד לתחום ההיערכות לרעידות אדמה
בישראל וכן על מחקר השוואתי על הנעשה בתחום במדינות אחרות וספרות תאורטית בנושא.
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לומדים מאסונות של אחרים? מחקר השוואתי של תגובות ל SARS/MERS -ול-
 COVID-19בחמש מדינות
דברה שמואלי | אוניברסיטת חיפה
היכולת לנהל אסונות באופן אפקטיבי היא פונקציה של המידה שבה נלמדים לקחים מניסיון
קודם .אנו מתמקדים באיזו מידה נלמדו ויושמו לקחים שנלמדו מ SARS/MERS-במהלך
הגל הראשון של נגיף הקורונה ,ובמידה שבה מקור הלמידה משפיע על למידת הממשל
( :)governance learningמניסיון של המדינה עצמה במקרים קודמים מאותו סוג אסון;
מניסיונן של מדינות אחרות ביחס לאותו סוג אסון; או על ידי למידה חוצת סיכונים  -העברת
לקחים שנלמדו מניסיון עם סוגים אחרים של אסונות .כדי להעריך אילו סוגי למידת ממשל
התרחשו ,נתחנו את המקרים של ארבע מדינות (או ישויות) במזרח אסיה שהושפעו בעבר
מ :SARS/MERS-דרום קוריאה ,טאיוואן ,סינגפור והונג-קונג .הניסיון שלהן מושווה לניסיון
של ישראל .מאחר שישראל התמודדה עם מצבי חירום אחרים אך לא מגיפה ,יכלה ישראל
ללמוד מהניסיון שלה עם מצבי חירום אלו ,או מניסיונם של אחרים בנוגע למגפות לפני
פרוץ  .COVID-19אנו מוצאים שלמידת ממשל התקיימה בפועל במדינות שחוו  SARSאו
 ,MERSאך לא נצפתה למידה חוצת סיכונים או חוצת מדינות .ההתבוננות בתוצאות בפועל
בחמשת המדינות ,בתום ששת החודשים הראשונים של  ,COVID-19המשתקפות במספר
הנדבקים ומקרי המוות ,מצד אחד ,וברמת ההפרעה לחיים הרגילים ,מן הצד שני ,מאמתות
את הממצאים הללו .תובנות מחקריות מצביעות על החשיבות של שינוי מבני ממשל להקמת
מוסדות חירום יעילים וחקיקה הכרחית כהכנה קריטית למקרי חירום עתידיים שאינם ידועים.

אסטרטגיות התמודדות של רשויות מקומיות עם משבר הקורונה :ניתוח אתגרים
וסיפורי הצלחה
איתי בארי ודניאלה זייצ׳ק | אוניברסיטת חיפה
מחקר זה בוחן את האסטרטגיות השונות של רשויות מקומיות שהביאו להצלחת הרשויות
להתמודד עם הפן הבריאותי של משבר הקורונה .הצלחת כל רשות מקומיות הוערכה ביחס
לכלל הרשויות המקומיות בהפחתת ההדבקה וקידום התחסנות בקרב התושבים .על בסיס
המדדים הללו ,נבחרו  15רשויות מקומיות “מוצלחות״ (ביחס לרשויות דומות להן במאפיינים
מבניים ודמוגרפיים) .ראיונות עומק נערכו עם בעלי תפקידים ברשויות אלה על-מנת לזהות
משתנים אשר הביאו להצלחתן .בנוסף ,הופץ סקר לתושבים בשמונה ערים מרכזיות על-מנת
לבחון את הצלחת העיריות האלו בעיני התושבים .המחקר מפרט את הגורמים ,האסטרטגיות,
והמאפיינים אשר הובילו את הרשויות הללו להתמודדות מוצלחת עם המשבר.
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17:30-16:00

אתגרי מלחמה וטרור

מליאת סיכום
בניין ראשי

מלחמות העורף ,בין מודעות להפנמה

אולם הכט

תמיר הימן | אלוף (מיל׳) ,המנהל המקצועי של ה INSS-וראש אמ״ן לשעבר

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

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