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תוכנית הכנס

התכנסות ורישום  9:00-9:30

ברכות ומושב פתיחה   9:30-10:00
פרופסור עליזה שנהר, נשיאת האקדמית עמק יזרעאל  

ד”ר עופר אריאן, ראש החוג למדע המדינה,  
האקדמית עמק יזרעאל  

ד”ר משה שרעבי, ראש החוג לסוציולוגיה  
ואנתרופולוגיה, האקדמית עמק יזרעאל  

ד”ר הני זובידה, החוג למדע המדינה,  
האקדמית עמק יזרעאל  

חברת הכנסת נינו אבסדזה,  
קדימה, יו”ר השדולה לצדק חברתי בכנסת  

מושבי בוקר  10:00-11:30

“צדק חברתי והמגזר הציבורי”  
יו”ר דניאלה שנקר-שרק  

“מחשבות חדשות על עובדי קבלן במגזר הציבורי”   
דניאלה שנקר-שרק, ראש המגמה למנהל ומדיניות     
ציבורית והתוכנית לשלטון מקומי, המכללה האקדמית   

בית-ברל והמחלקה למדע המדינה אוניברסיטת  
בר-אילן   

“אין קול ואין עונה - לאן נעלמו ראשי הרשויות   
המקומיות בזמן המחאה החברתית של קיץ 2011?“  

יריב שגיא, המגמה למנהל ומדיניות ציבורית  
והתוכנית לשלטון מקומי, בית ספר לחברה וממשל,   
המכללה האקדמית בית ברל, החוג למדע המדינה,   

האקדמית עמק יזרעאל   

“המדיניות הציבורית במונופולים ממשלתיים –  
צדק חברתי או אינטרסים”  

גיל בן בצלאל, המחלקה לכלכלה, המכללה  
האקדמית אחווה והמחלקה למדע המדינה,   

אוניברסיטת בר-אילן    

“דיור ודמוקרטיה”  
אמיר יובל, המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן   

“נטל חברתי - תאגידי המים בישראל”  
דויד שוורץ, המחלקה למדע המדינה,  

אוניברסיטת בר-אילן   



“מחאה, חינוך ומודעות”  
יו”ר אלון לבקוביץ  

“מחאת 2011 וזהות לאומית בישראל –  
מתודעה אישית לשינוי חברתי”   

חביאר סימונוביץ, החוג לשירותי אנוש,  
האקדמית עמק יזרעאל   

“מרכיבי תחושת מסוגלות עצמית בסיפורי חיים  
של מובילי המחאה החברתית”  

זאב גרינברג, המכללה האקדמית תל-חי   

“שורשים למחאה חברתית בספרי אזרחות  
הנלמדים בתיכונים בישראל”  

סיגל בן-רפאל גלנטי, ראש החוג למדעי החברה   
ואזרחות, המכללה האקדמית בית ברל  

אלון לבקוביץ, ראש תכנית לימודי אסיה,  
אוניברסיטת בר-אילן  

“חינוך ביתי בישראל – הורים מובילים שינוי חברתי”   
אבישג אדרי, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון   

“לימוד בעיות חברתיות מורכבות בחינוך העל-יסודי   
כבסיס לשינוי תהליכי עיצוב המדיניות החברתית”  

ניר רסיסי, מכללת אורנים   

הפסקת קפה  11:30-11:45

מושבי צהריים  11:45-13:15

“מחאה ציבורית ודמוקרטיה”  
יו”ר נורית השמשוני יפה  

“תמיכה ציבורית ומחאה חברתית:  
ממצאים ממחאת האוהלים, קיץ 2011”   

אורי בן-ציון, המכללה האקדמית גליל מערבי  
אסף גזל, אוניברסיטת בן-גוריון   

ערן זיידיס, המכללה האקדמית גליל מערבי  
שוש שהרבני, האקדמית עמק יזרעאל  

“הגירעון הדמוקרטי במחאת האוהלים:  
מבט מבפנים”  

אורי גורדון, מכון הערבה ללימודי הסביבה   

:Occupy Wall Street“  
בין דמוקרטיה דלברטיבית לדמוקרטיה אנרכיסטית”   

אסף תורג’מן, החוג למדע המדינה,  
האקדמית עמק יזרעאל   

נמרוד שביט, המחלקה לתקשורת,   
University of Massachusetts, Amherst  

“”ההיסטוריה חוזרת?”: קווי דימיון ושוני   
בהשתתפות הפוליטית הישראלית - מחאת קיץ   

2011 כמקרה מבחן”   
אסף מצקין, בית הספר לחברה וממשל,  

המכללה האקדמית בית ברל   
ג’קי זבולון, המגמה למנהל ומדיניות ציבורית   

והתוכנית לשלטון מקומי, בית ספר לחברה   
ולממשל המכללה האקדמית בית ברל   

“הדמוקרטיה הישראלית בין מחאה למהפכה”  
שמוליק לדרמן, בית הספר למדע המדינה,   

אוניברסיטת חיפה   

תקשורת ומחאת קיץ 2011  
יו”ר משה שרעבי  

“על כתובות מחאה וגרפיטי, שדרות רוטשילד 2011”   
אביבית אגם דאלי, החוג לתקשורת,  

האקדמית עמק יזרעאל   

”על זה אנחנו נאבקים”:  
מעמדות הביניים, אידיאולוגיה ומחאת קיץ 2011”   

אמית אביגור, המחלקה למדע המדינה,   
האוניברסיטה העברית   

“מקום האינטרנט במחאה החברתית בישראל”   
אזי לב און וקרן סרנו-פיין, בית הספר לתקשורת,    

המרכז האוניברסיטאי אריאל  

“מהשוליים למרכז? הפעולה הפוליטית בבלוג   
הקהילתי העוקץ”   

בטי בנבנישתי, החוג לתקשורת, אוניברסיטת  
תל אביב והמכללה האקדמית ת”א-יפו  

“רב מסגור במחאות – מקרה קיץ 2011 והפנתרים   
השחורים של שנות ה-70”   

דוד מקלברג, החוג לתקשורת,  
האקדמית עמק יזרעאל  

הני זובידה, החוג למדע המדינה,  
האקדמית עמק יזרעאל   

הפסקת צהרים  13:15-14:00

דובר מרכזי  14:00-15:30

חבר הכנסת איתן כבל, עבודה   
מועמד סיעת הבית החברתי לראשות ההסתדרות  

“ההסתדרות כיעד הפוליטי הראשון של המחאה”  
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