18-19.12
ה' ו' טבת ,תשע"ג
ימים שלישי רביעי

חברים יקרים,
כנס ישראל-שדרות לחברה חוגג עשור לקיומו ונערך השנה כשברקע שתי
מערכות:
מערכה מדינית-ביטחונית בעולם הערבי בה השאיפה לדמוקרטיזציה
ורווחה נרמסת ע"י איסלאמיזציה רצחנית המשתמשת בטרור
וחותרת לנשק גרעיני.
מערכת בחירות בישראל בה תופש הנושא החברתי-כלכלי מקום
חשוב מאי פעם.
במצב זה ועל רקע המשבר הכלכלי העולמי ,בולטים הישגי כנס ישראל-
שדרות לחברה במלאת לו עשור:
הנחלת הצורך בהנפת שני הדגלים ,הביטחוני והחברתי ,לאותו גובה.
הכרה בלכידות ובביטחון החברתי כמרכיבים מובילים בגיבוש החוסן
הלאומי.
כנס ישראל-שדרות לחברה העשירי יהיה כדרכו ,כנס של "גדול תלמוד
שמביא למעשה" ,יתמקד השנה בסיכום העשור האחרון מבחינה חברתית
וישמש כנס חברתי-כלכלי מסכם לקראת הבחירות הקרובות.
אשמח מאד לראותכם בכנס!

אלוף )מיל'( עוזי דיין
נשיא כנס ישראל-שדרות לחברה

העם צמא לצדק חברתי.
בקיץ  2011נשמעה הקריאה ברחובות ישראל" :העם דורש צדק חברתי".
קריאה זו שיקפה את התסכול הרווח בחברה הישראלית מול מגמות
הכלכלה והחברה.
בקיץ  2012לא התעוררה מחדש מחאה זו בצורתה הקודמת .יחד עם זאת,
הכמיהה לצדק חברתי לא התפוגגה והיא באה לידי ביטוי פוליטי.
לקראת הבחירות הקרבות ,פעילי המחאה הצטרפו למפלגות פוליטיות
והשיח החברתי הפך להיות נחלת חלק גדול מהמפלגות הנערכות לבחירות.
אין ספק שזוהי היענות לרצון הציבור ולהתמרמרות הגוברת בשכבות
הנמוכות והבינוניות של החברה הישראלית.
ישראל ,שנחשבה בראשית דרכה למדינה השוויונית ביותר מחוץ לגוש
הקומוניסטי ,הפכה במהלך שנות השמונים ואילך לאחת המדינות האי
שוויונית ביותר בעולם המערבי הדמוקרטי.
על רקע זה ,לפני עשר שנים ,החלה ספיר ,המכללה האקדמית החברתית
ביותר בישראל ,לקיים את כנס ישראל-שדרות לחברה.
כנס זה הינו מענה לכנסים ציבוריים אחרים ומשמש במה לשיח חברתי לכל
שכבות האוכלוסייה .קיימת סמליות בקיום של סדרת כנסים זו בספיר
הממוקמת במערב הנגב ,בפאתי העיר שדרות ובשכנות לערים אחרות,
נתיבות ואופקים .אזור זה הסובל מבעיות חברתיות קשות החל לחוות מזה
שנים גם את מוראות המלחמה בגבול עזה.
כנס ישראל-שדרות לחברה מתבונן בחברה ובוחן את רווחתם של פרטים
ולא רק מתייחס להישגי המקרו של הכלכלה הישראלית ,של התאגידים
הגדולים ושל בעליהם .גישה זו מסמלת מערכת ערכים ששמה במרכז את
טובת האדם ולא רק אותם מתי מעט שהתמזל מזלם וזכו לצבירת הון,
לרמת חיים גבוהה ולכבוד מצד המערכת הפוליטית והתקשורתית.
כנס ישראל-שדרות לחברה מבוסס על ערכים אלה ולכן הוא פתוח לכול .זהו
הכנס הלאומי היחיד התואם את הסיסמה :כל הבא ברוך הבא .זהו גם הכנס
היחיד שאין בו צנזורה על תגובות הקהל .כל החפץ להגיב לדברי הדוברים
מוזמן למיקרופון .בכנס זה יש גם משתתפים מההמון הסואן .כאן הם
מוצאים במה ,אולי יחידה בישראל בה הם זכאים להשמיע דברים.
אני מאחל לכל באי הכנס יומיים מרתקים ודיונים מאתגרים.
בברכת שנה אקדמית טובה ושקטה,

פרופ' ג'ימי וינבלט
נשיא המכללה האקדמית ספיר

יום שלישי18.12 ,
אודיטוריום  ,5001בניין ההנהלה

09:00 - 08:30
התכנסות
09:30 - 09:00
פתיחת הכנס
10:00 - 09:30
ד"ר יובל שטייניץ ,שר האוצר
ח"כ שלי יחימוביץ ,יו"ר מפלגת העבודה 10:30 - 10:00
11:00 - 10:30
יאיר לפיד ,יו"ר תנועת 'יש עתיד'
11:30 - 11:00
הרב אריה דרעי

מושבי בוקר 11:00 - 09:00

אזרחות משותפת-מי קובע?

11:00-09:00

אולם 9201
המושב בשיתוף המחלקה ל-ב.א .בלימודיים רב-תחומיים,
המכללה האקדמית ספיר
המושב בראשות אהרון ידלין ,שר החינוך והתרבות לשעבר וחתן
פרס ישראל לחקר החינוך
ד"ר ריקי טסלר ,המכללה האקדמית ספיר,
מציגה
יו"ר הפורום האקדמי לאזרחות
ח"כ זאב אלקין ,יו"ר הקואליציה ויו"ר סיעת		
משתתפים
הליכוד
ח"כ אלכס מילר ,יו"ר ועדת החינוך
ח"כ יעקב מרגי ,השר לשירותי דת
פרופ' יולי תמיר ,נשיאת מכללת שנקר ,שרת
החינוך לשעבר
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אזרחים ותיקים עובדים מחדש

11:00-09:00
אולם 9202
המושב בשיתוף המשרד לאזרחים ותיקים
המושב בראשות פרופ' יעקב גינדין ,מנהל המוקד לסטנדרטים
לבריאות ומוגבלות באונ' חיפה
אהרון אזולאי ,המנכ"ל לאזרחים ותיקים
מציג
ח"כ ד"ר לאה נס ,סגנית השר לאזרחים ותיקים
משתתפים
שלום בן משה ,מנהל אגף בכיר הכשרה ופיתוח
כוח אדם ,משרד התמ"ת
פרופ' יצחק בריק ,מרצה לגרנטולוגיה באונ' חיפה,
לשעבר מנכ"ל אשל
יחיאל לסרי ,ראש העיר אשדוד
סתיו שפיר ,ממובילות המחאה החברתית		 ,
מועמדת מטעם העבודה לכנסת ה19-

ההסכם עליו השלום

11:00-09:00

אולם 8202
המושב בשיתוף פרופ' תמר הרמן
המושב בראשות ד"ר אפרים סנה ,יו"ר המרכז לדיאלוג אסטרטגי
פרופ' תמר הרמן ,סגנית הנשיאה לעניינים 		
מציגה
אקדמיים ,האונ' הפתוחה ועמיתת מחקר בכירה
במכון הישראלי לדמוקרטיה
ד"ר יהודה בן מאיר ,עמית מחקר בכיר במכון
משתתפים
למחקרי ביטחון לאומי ,וח"כ וסגן שר החוץ לשעבר
פרופ' גליה גולן ,האונ' העברית בירושלים 		
	(אמריטה) ,המרכז הבינתחומי הרצליה
באסם עיד ,מנכ"ל הקבוצה הפלשתינית לשמירה
על זכויות אדם
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מושבי צהריים 13:30 - 11:30

התקציב החברתי בעשור
האחרון

13:30-11:30

אודיטוריום  ,5001בניין ההנהלה
המושב בשיתוף פרופ' גי'מי וינבלט ופרופ' אביה ספיבק
המושב בראשות פרופ' גי'מי וינבלט ,נשיא המכללה האקדמית
ספיר
פרופ' אביה ספיבק ,המחלקה לכלכלה,אונ' בן גוריון
מציג
חיים (ג'ומס) אורון ,ח"כ לשעבר מטעם מר"צ,
משתתפים
חבר ועדת הכספים
פרופ' דוד לבהרי ,אמריטוס האונ' העברית 		
בירושלים ,המכללה האקדמית רופין
פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי ,האונ' העברית 		
בירושלים וראש תכנית כלכלה וחברה במכון ון ליר
דויד רגב ,נציב פניות הציבור ברשות השנייה לטלויזיה
ולרדיו ולשעבר כתב הרווחה של ידיעות אחרונות
פרופ' אבי שמחון ,האונ' העברית בירושלים		 ,
מועמד מטעם הליכוד לכנסת ,עד לאחרונה יועצו
הכלכלי הבכיר של שר האוצר

ההימור הבלתי חוקי של
השוק השחור

13:30-11:30

אולם 9201
המושב בשיתוף ד"ר אביחי שניר ופול לנדס
המושב בראשות עו"ד יעל גרוסמן ,מתמחה בעבירות צווארון לבן
מציגים אקדמיים ד"ר אביחי שניר ,המכללה האקדמית נתניה
ד"ר רונן בר-אל ,האונ' הפתוחה
עו"ד אביה אלף ,מנהלת המחלקה הכלכלית 		
משתתפים
בפרקליטות המדינה
עו"ד ציון אמיר ,מומחה למשפט פלילי
גיל ברקת ,ראש אגף מחלקת מחקר ,הרשות 		
לאיסור הלבנת הון ,משרד המשפטים
אברהם כץ עוז ,לשעבר יו"ר מפעל הפיס ,יו"ר
המועצה לישראל יפה
ניצב מני יצחקי ,ראש להב ,משטרת ישראל
ניצב בדימוס דוד צור ,ראש הועדה למניעת 		
אלימות בספורט
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צדק חברתי ע"פ מנחם בגין

13:30-11:30

אולם 9202
המושב בשיתוף מרכז למורשת מנחם בגין
המושב בראשות הרצל מקוב ,ראש מרכז בגין
משה פוקסמן שעל ,סמנכ"ל מרכז מורשת בגין
מציג
יורם ארידור
משתתפים
פרופ' משה מאור ,המחלקה למדעי המדינה		 ,
האונ' עברית בירושלים
אריאלה רבדל-נדקוב

הם כאן כדי להישאר?!

13:30-11:30

אולם 8202
המושב בשיתוף מרכז מחקר ומידע ,כנסת ישראל
		

המושב בראשות ח"כ שי חרמש ,יו"ר הועד המנהל ,המכללה
האקדמית ספיר
ד"ר שירלי אברמי ,מנהלת מרכז מחקר ומידע,
מציגה
כנסת ישראל
יוסי אדלשטיין ,ראש מינהל אכיפה וזרים ,רשות
משתתפים
האוכלוסין וההגירה
אוסקאר אוליבייר ,פליט מקונגו מתגורר בת"א  18שנה
עלא חאטיב ,מנכ"ל קו לעובד
רעות מיכאלי ,מנכ"לית מוקד סיוע לעובדים זרים
פרופ' גדעון קונדה ,המחלקה ללימודי עבודה ,אונ' ת"א

נלמד בספיר ונגור במרכז?!

13:30-11:30

אולם 8203
המושב בשיתוף אגודת הסודנטים ,המכללה האקדמית ספיר
המושב בראשות אלון שוסטר ,ראש המועצה האזורית שער הנגב
עמית חזן ,יו"ר אגודת הסטודנטים ,המכללה 		
מציג
האקדמית ספיר
אבי דבוש ,מנהל תחום תוכניות שתיל
משתתפים
פנחס ולרשטיין ,ראש מנהלת התיישבות נגב-גליל
רוני פלמר ,מנכ"ל תנועת אור
ח"כ יוחנן פלסנר
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מושבי אחר הצהריים 17:00 - 14:30

מה חדש בחדשות?

16:30-14:30

אודיטוריום  ,5001בניין ההנהלה
המושב בשיתוף קול ישראל והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
המושב בראשות ד"ר אמיר גילת ,יו"ר רשות השידור
ד"ר הני זובידה ,החוג למדעי המדינה,
מציג
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
תא"ל (במיל') אבי בניהו ,יועץ אסטרטגי ,לשעבר
משתתפים
דובר צה"ל ומפקד גלי צה"ל
עומר בן רובי ,עורך חדשות ומגיש תוכניות בגל"צ
אפרים לפיד ,לשעבר דובר צהל ומפקד גלי צהל
		
מיכאל (מיקי) מירו ,מנהל קול ישראל
אילת מצגר ,מנכ"לית בפועל ,הרשות השניה 		
לטלוויזיה ולרדיו

בית דין לבוררות בינלאומית

17:00-14:30

אולם 9201
המושב בשיתוף  ICCישראל
המושב בראשות עו"ד צביקה בר-נתן' ,גולדפרב-ליגמן' ראש 		
מחלקת ליטיגציה מסחרית ובינלאומית
מציג
אלוף (במיל') אורן שחור ,נשיא  ICCישראל וחבר
מועצת המנהלים העולמית של ICC
משתתפים

עדי אשכנזי ,ראש אגף כלכלה ומחקר ,המשרד לשת"פ
אזורי

פרופ' אריה ארנון ,מתאם הצד הישראלי
בקבוצת אייקס
תא"ל (מיל') עמירה דותן ,ח"כ לשעבר ביה"ס
למינהל עסקים-המסלול האקדמי
ח"כ ג'אלב מג'אדלה ,סגן יו"ר הכנסת
עו"ד מאזן קופטי ,מייצג את לשכת המסחר 		
הבינלאומית סניף פלסטין בהקמת מרכז לבוררות
בירושלים ,לפתרון סכסוכים עסקיים בין אנשי 		
עסקים פלסטינים וישראלים
דוד שמחה ,נשיא לשכת המסחר והתעשייה 		
הישראלית-פלסטינית
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חוק זכויות חברתיות

מושב לזכרו של פרופ' יוסי קטן ז"ל

17:00-14:30

אולם 9202
המושב בשיתוף עו"ס ועו"ד אתי פרץ ואהרן יורק
המושב בראשות עו"ס ועו"ד אתי פרץ ,יועצת למדיניות כלכלית-
חברתית וזכויות חברתיות
פרופ' דן שניט ,בי"ס לעבודה סוציאלית ,אונ' ת"א
מציגים
נחום איצקוביץ' ,מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים
החברתיים
פרופ' עמרי ידלין ,בית הספר למשפטים		 ,
משתתפים
המכללה האקדמית ספיר
שלמה מור יוסף ,מנכ"ל הביטוח הלאומי
עמיר פרץ ,לשעבר שר הביטחון
משה קריף ,פעיל חברתי ופובליציסט חברתי

אמנות עכשווית בפריפריה

17:00-14:30

אולם 8203
המושב בשיתוף אייל אסולין ,ביה"ס לאמנות ,המכללה
האקדמית ספיר
המושב בראשות ד"ר דליה מנור ,אוצרת ומנהלת מוזיאון הנגב 		
לאמנות בבאר שבע
סעיד אבו-שאקרה ,המנהל והמייסד של הגלריה
משתתפים
לאמנות אום אל פחם
אייל אסולין ,אמן ופסל
אורית חסון ולדר ,אמנית ומרצה לאמנות		 ,
המכללה האקדמית ספיר ובית ברל
ד"ר אורי סטריזובר ,מנהל מעבדות הפיס לתרבות
מועצת הפיס לתרבות ולאמנות
יצחק קריספל ,מנכ"ל אחוזת נגב
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פתיחת תערוכת אמנות

דימוי ,זהות וסטריאוטיפים

14:00

לובי בית האקדמיה

סוזנה לאוטרבך ונועה בן-שלום ,פורום  ZFDתל-אביב
אוצרות
משתתפים מחלקות לצילום :ביה"ס להנדסאים המכללה האקדמית
ספיר ,מכללת הדסה בירושלים ,מנשר לאמנות והמרכז
האקדמי לעיצוב ולחינוך ע"ש נרי בלומפילד בחיפה.
אלוף (מיל') עוזי דיין ,נשיא כנס ישראל-שדרות 		
ברכות
לחברה
פרופ' ג'ימי וינבלט ,נשיא המכללה האקדמית ספיר
סוזנה לאוטרבך ונועה בן-שלום ,פורום  ZFDתל-אביב
יהודית גואטה ,ראש חוג צילום ,המכללה האקדמית
הדסה,ראש המחלקה לצילום הנדסאים ,מכללת הנגב
ע"ש ספיר
פרויקט זה הוא יוזמה של פורום  ,ZFDעמותה גרמנית ,בשיתוף
ארבעת בתי הספר לאמנות.
מטרת הפרויקט הייתה ליצור זירה למפגש ונוכחות חזותית של
קהילות אתניות ושל תת-תרבויות ישראליות שונות ולחקור את
הקשרים בין דימויים ,זהויות וסטריאוטיפים.
התלמידים נעזרו בחברי הקהילות השכנות כדי ליצור דימויים חדשים,
שמציגים נקודות מבט אחרות על אופני התפיסה המקובלים של
הקהילה שבה התמקדו ,או שמנהלים עמם "דיאלוג חזותי".
הפרויקט נתמך על ידי המשרד לפיתוח ושיתוף פעולה כלכלי
בממשלת גרמניה.
פורום  ZFDפרויקט תל-אביב יפו

יאנה פיחרטב' ,מטפחות' המכללה האקדמית ספיר

ביה"ס להנדסאים

המחלקה לצילום ומדיה דיגיטאלית
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12:00

		
תערוכה
שיח גלריה עם אוצר התערוכה

'אופקים'  -ו'במדבר'
הגלריה הלימודית ,ביה"ס לאמנות המכללה האקדמית ספיר
של האמן יוסף-ז'וזף דדון
אוצר אייל אסולין
בתריסר השנים האחרונות ,יצירתו של יוסף-ז'וזף דדון צומחת מעיר
ילדותו אופקים ומתייחסת אליה.
אופקים היא פרי של "הינדוס חברתי" ,אחת מאותן ערי אינסטנט
שצמחו באזור בימי בניין הארץ ,ורמת השכר בה עודנה מן הנמוכות
בישראל .פרויקט במדבר של דדון ,ששב להתגורר באופקים ב,2008-
הוא מעשה מתמשך המתנהל בריבוי ערוצים:
עבודות אמנות ,ייזום תוכניות חינוך והעשרה לבני נוער ,וגולת הכותרת:
פרויקט אופ-אר  -קידום הפיכתו של מפעל הטקסטיל הנטוש ועצום
הממדים למרחב קהילתי מסוג חדש ,העושה שימוש חוזר במבנה בלי
להרוס או לשפץ אותו וזאת בשיתוף פעולה עם היזם המקומי איציק
קריספל ,אפרת-קובלסקי אדריכלים ודן חסון.
אופ-אר המחודש יהווה פרויקט-דגל שיאפשר לתושביה לקחת
חלק פעיל בעשייה התרבותית ולתרום לעיצובה הדינמי של החברה
הישראלית.
דרורית גור -אריה ,אוצרת מוזיאון פ"ת לאמנות

יוסף-ז'וזף דדון ,פרויקט אופ-אר
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תערוכה

צילומדבר

פתוח בימי הכנס

המדשאה המרכזית מול בניין ההנהלה
סיכום שלוש שנות פעילות פוריות של החוג לצילום של חניכי עמותת
”כן אנחנו יכולים“ ,ותערוכת צילום של תוצרי הסדנאות המאתגרות
באזור מצפה רמון ואילת.
בואו לצפות דרך עדשת המצלמה של חניכי החוג ,ולחוות יחד איתם
את הדרך שעשו יחד.
כיצד כוחה של הקבוצה גובר על מוגבלות פיזית :כאשר חברי הקבוצה
תומכים זה בזה ,מצוידים במצלמות וציוד ,עברו בדרכי המדבר ויצרו
תמונות מלאות השראה.

אוהל צעירי LEAD

המדשאה המרכזית מול בניין ההנהלה

15:30 - 09:30

 500בני נוער מכל הארץ בשיח יוצא דופן על החברה הישראלית
ותפקיד הנוער בתוכה .התבוננות ,סדנה ודיון מעורר השראה על
אחריות ,על השפעה ועל מנהיגות.
מנהיגות צעירה בפעולה  -סדנה חווייתית על 		
סדר יום
מעורבות בני נוער בעשייה חברתית
ערן שחר ,ד"ר התלהבות על מוטיבציה ומנהיגות
מרצה אורח

מחנכים למנהיגות המחר :איך מצמיחים מנהיגים בעולם של אי וודאות?
משתתפים

אמן אורח

ארז אשל ,מנהל מינהל חברה ונוער ,משרד החינוך
גדעון טרן ,סמנכ"ל פדגוגיה ,בית הספר הריאלי
העברי חיפה
יעקב הכט ,מנכ"ל ומייסד ערי חינוך
רועי ציקורל ,יזם חינוכי
עדן לויטה ,תלמידה
מוקי  -מופע אינטימי
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שולחנות עגולים
16:30-11:30

				
חדר אירוח ספריה

המושב בשיתוף ד"ר ריקי טסלר וד"ר תמי רזי ,המחלקה ל-ב.א.
בלימודיים רב-תחומיים ,המכללה האקדמית ספיר

השפעת מומחים על עיצוב תכנית הלימודים באזרחות
אזרחות משותפת  -מנגנוני הסכמה 14:00-11:30
דיון ראשון
יו"ר
משתתפים

פרופ' דן אבנון ,ראש ביה"ס למדיניות ציבורית 		
וממשל ,האונ' העברית בירושלים
גל אורן ,מורה לאזרחות בביה"ס הריאלי ,חיפה
עו"ד אריאל דרעי ,מנכ"ל תנועת טוב ,תנועה חרדית
חברתית
ד"ר אמל ג'מאל ,ראש התכנית לתקשורת פוליטית
למנהלים ,אונ' תל אביב
פרופ' תמר הרמן ,ראש תכנית המוסמך ללימודי
דמוקרטיה באונ' הפתוחה
פרופ' אשר כהן ,יו"ר ועדת המקצוע ללימודי 		
אזרחות ,משרד החינוך
אלירז קראוס ,מנהלת אגף חברה ורוח ,המזכירות
הפדגוגית ,משרד החינוך

השפעת עמותות על אופי החינוך לאזרחות
אזרחות משותפת  -איך מתקדמים? 16:30-14:30
דיון שני
יו"ר
משתתפים

הרב שי פירון ,רב ואיש חינוך ,מועמד מס' 2
ברשימת 'יש עתיד' לכנסת
ארז אשל ,ראש מנהל חברה ונוער ,משרד החינוך
גילה בנהר ,מנכל"ית מט"ח ,המרכז לטכנולוגיה 		
חינוכית
יפה גיסר ,מנהלת פיתוח יסודות במרכז לליבון 		
לענייני תורה ומדינה ,מכללת הרצוג ,גוש עציון
ישראל הראל ,יו"ר-מייסד המכון לאסטרטגיה 		
ציונית
מוחמד חיאדרי ,יו"ר ועדת המעקב החינוך במגזר
הערבי
ד"ר אוקי מרושק-קלארמן ,מנהלת אקדמית 		
מדרשת אדם
פרופ' דן ענבר ,האונ' העברית בירושלים ,מכון ון-ליר
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אירוע הנצחה לאל"ם נביה מרעי ז"ל
אוהל צעירים ,המדשאה המרכזית מול בניין ההנהלה

18:30-16:30

פתיחה

ירמי אולמרט ,יו'ר הועד הציבורי להנצחת אל'מ
נביה מרעי
השייח מוופק טאריף ,ראש לעדה הדרוזית 		
בישראל
עלי הזימי ,יו'ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות
והצ’רקסיות בישראל ,ראש המועצה המקומית 		
אבו סנאן
אלישע מזרחי ,מנהל אזור נגב צפוני-מערבי ,קק"ל
איציק איבו ,מנכ'ל תיירות ניר עם
אלון שוסטר ,ראש המועצה האזורית שער הנגב
אל"ם (מיל') מופיד מרעי ,נציג המשפחה

מופע אמנותי

ששון גבאי ,שחקן
הרכב נועם שלמה

תפילה
דברים

טקס חלוקת מלגות לסטודנטים
טקס חלוקת פרסים לתחרות הירי
במעמד ניצב יורם הלוי ,מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל

טקס חלוקת אות הגבורה האזרחי לזכרו של
אל"ם נביה מרעי ז"ל
במעמד ח"כ רמטכ"ל ושר הבטחון בעבר שאול מופז ,שישא דברים
יו"ר הועדה
חברי הועדה

צבי חזן
ארהל'ה רוטשטיין
פרופ' פאדל מנסור

זוכה האות

זאב גרשון
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אולם תיכון חדש

קרן רוטשילד קיסריה

16:30-13:30

עולם התעסוקה ואקדמיה

מיצוי השכלה גבוהה לכדי תעסוקה

15:00-13:30

המושב בראשות אלי בוך ,מנהל פילנתרופיה ,קרן רוטשילד קיסריה
גליה גרנות ,מנהלת פרויקטים בקרן רוטשילד 		
מציגה
קיסריה
ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן
משתתפים
עו"ד אריק מויאל ,מנכ"ל אשכול רשויות גליל
מערבי
דב מישור ,לשעבר מנכ"ל משרד התמ"ת
		
פרופ' יולי תמיר ,נשיאת מכללת שנקר,
לשעבר שרת החינוך

בינוי קהילה  -שגרירי רוטשילד

תל"ם  -תשתית ליזמות חברתית אזרחית וציבורית
ביישובים וקהילות בישראל
16:30-15:15
המושב בראשות דויד בוסקילה ,ראש העיר שדרות
ארז רואימי ,מנהל ארגון שגרירי רוטשילד ויזם 		
מציג
התל"ם
שלום בוקניק ,מנהל תל"מ ארצי
משתתפים
נתן ליפסון ,מנהל יוזמת  ,2021דה-מרקר
ציון רגב ,מנהל אחראיות חברתית גזית-גלוב בע"מ
ד"ר שרהל'ה שדמי-וורטמן ,ראש אגף קהילה,
מכללת אורנים
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ערב פתיחה
יום שלישי ה' טבת תשע"ג 18.12.2011
19:00-17:00
		
אודיטוריום  ,5001בניין ההנהלה
מושב פתיחה

המצב החברתי בעשור האחרון
גדי סוקניק
שי בן יעיש ,מנכ"ל כנס ישראל-שדרות לחברה
פרופ' ג'ימי וינבלט ,נשיא המכללה האקדמית
ספיר
אלון שוסטר ,ראש מועצה אזורית שער הנגב
דוד בוסקילה ,ראש עירית שדרות
ח"כ שי חרמש ,יו"ר הועד מנהל ,המכללה 		
האקדמית ספיר

מנחה
ברכות

הענקת מגן הוקרה לזכרו של פרופ' גדעון דורון ז"ל,
על חלקו בבניית מדד החוסן החברתי
אמנים אורחים

ששון גבאי ,שחקן
הרכב נועם שלמה

הענקת פרס הצילום החברתי לשנת 2012

יו"ר הועדה

שמעון (סיימון) תמיר

נאומים חברתיים
נפתלי בנט ,יו"ר 'הבית היהודי'
אלי ישי ,שר הפנים וסגן ראש הממשלה
עמיר פרץ ,לשעבר שר הביטחון
ח"כ רא"ל (מיל') שאול מופז ,יו"ר האופוזיציה
דברי סיכום

אלוף (מיל') עוזי דיין ,נשיא כנס ישראל-שדרות
לחברה

אודיטוריום  ,5001בניין ההנהלה

21:00

בתום ערב הפתיחה ,שידור תוכנית פוליטיקה של הערוץ הראשון
מכנס ישראל שדרות לחברה
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יום רביעי19.12 ,
אודיטוריום  ,5001בניין ההנהלה

09:30-09:00
10:00-09:30

התכנסות ,יום שני של הכנס
ח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג ,לשעבר
שר הרווחה ,מפלגת העבודה
10:30-10:00
ח"כ זהבה גלאון ,ראשת מר"צ
אביגדור ליברמן ,ס' רוה"ם ,שר החוץ 11:00-10:30
11:30-11:00
ציפי לבני ,יו"ר 'התנועה'
מושבי בוקר 11:00 - 09:00

אינשטיין בנגב

11:00-09:00

אולם 9201
המושב בשיתוף EMC
המושב בראשות ד"ר ארנה ברי ,סגנית נשיא  EMCהעולמית
ומנכ"לית מרכז המצוינות של  EMCבישראל
דוד בועז ,יזום וייעוץ עסקי
מציג
ינון אלרועי ,משנה ומ"מ מנכ"ל משרד התמ"ת
משתתפים
מיכאל ביטון ,ראש העיר ירוחם
תא"ל (מיל') חזי משיטה ,מנהלת מעבר צה"ל לנגב
אופיר קרא-עוז ,מנהל חברת המו"פ  EMCבאר
שבע ומנהל מרכז הפיתוח של  ,EMCבאר שבע

ערבים בשוק העבודה

11:00-09:00

אולם 9202
המושב בשיתוף ניצה (קלינר) קסיר ופרופ' ערן ישיב
המושב בראשות יוני בן מנחם ,מנכ"ל רשות השידור
ניצה (קלינר) קסיר ,ראש תחום שוק העבודה 		
מציגים
ומדיניות הרווחה תחום המחקר ,ויו"ר ועד עובדים ארצי
פרופ' ערן ישיב ,פרופ' לכלכלה וראש חוג 		
למדיניות ציבורית אונ' ת"א
ד"ר אחמד חליחל ,ראש תחום בכיר דמוגרפיה
משתתפים
ואוכלוסייה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ד"ר חאלד עבו אסבה ,מנהל מכון מסאר
איימן סיף ,מנהל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר
הערבי ,הדרוזי והצ'רקסי במשרד רוה"ם
בני פפרמן ,מנהל מחקר וכלכלה ,משרד התמ"ת
ד"ר סיגל שלח ,מנכ"ל תבת ,ג'וינט ישראל

מושב אחד מבין שניים

בשיתוף עם כנס יפו
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חמלה במסגרת הדין בישראל

11:00-09:00

אולם 8202
המושב בשיתוף אריאל בראלי
המושב בראשות פרופ' דניאל פרידמן ,שר המשפטים לשעבר
אריאל בראלי ,מכון משפט לעם ,שדרות
מציג
הרב עו"ד אבי גיסר ,רב היישוב עפרה יו"ר 		
משתתפים
המועצה לחינוך ממ"ד ,יו"ר מכון משפטי ארז
אפרת טופרוב-דגני ,מייסדת ויו"ר מעגלי צדק
ד"ר אביעד הכהן ,דיקאן מכללת שערי משפט
ד"ר מיכאל ויגודה ,ראש תחום משפט עברי 		
משרד המשפטים
איאד זחלאקה ,קאדי בית הדין השרעי בירושלים

שלושה נושאים משלנו

11:00-09:00

אולם 8203
המושב בשיתוף התוכנית לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית,
המכללה האקדמית ספיר
המושב בראשות ד"ר ארז צפדיה ,ראש המחלקה למנהל ומדיניות
ציבורית ,המכללה האקדמית ספיר
שילוב אקדמאים יוצאי אתיופיה בשירות הציבורי
איציק שניידר ,מנכ"ל ארגון מגדלי הצאן בישראל
מציג
תחבורת אופניים במרכזי הערים בישראל
אסנת וינשטיין ,יועצת ארגונית ,מנכ"לית אסנת
מציגה
וינשטיין בע"מ ,יעוץ והדרכה לארגונים
סכסוכי עבודה במגזר הציבורי
תמר לוין ,ע' סמנכ"ל ,המכללה האקדמית ספיר
מציגה
משתתפים

מיטל להבי ,חברת מועצת עיריית ת"א ,לשעבר
ס' רוה"ע ת"א
אילן לוין ,יועץ בנושאי יחסי עבודה ותקציבי משאבי
אנוש
שירה שאטו ,עמיתת מכון מנדל למנהיגות
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צעירות מהחברה הערבית בישראל
14:30-09:30

אולם  7001אולם ליבי

צעירות מהחברה הערבית בישראל-ממצאי מחקר
11:00-09:30
		
דברי פתיחה
יו"ר
משתתפות

פרופ' ג'ימי וינבלט ,נשיא המכללה האקדמית
ספיר
		
פרופ' אליאן אלקרנאווי ,נשיא המכללה
האקדמית אחווה
ד"ר מסרי-חרזאללה אסמהאן ,מרצה במרכז
ללימודים אקדמאיים ומכללת בית ברל
ד"ר סארה אבו כף ,התוכנית ליישוב סכסוכים,
אונ' בן גוריון

סוגיות בעבודה עם צעירות
13:00-11:15

		
יו"ר
משתתפים

ד"ר מיכל קומם ,ביה"ס לעבודה סוציאלית		 ,
המכללה האקדמית ספיר
סמאח סאלימה,עמותת נע"ם
חיר אלבז ,מנהל המחלקה לשירותים חברתיים
בשגב שלום ומנכ"ל משותף ,מכון הנגב
ד"ר נוזהה אל אסד אל הוזייל ,ביה"ס לעבודה
סוציאלית ותכנית תקדום ,המכללה האקדמית 		
ספיר
מעאלי עבדללה ,עובדת סוציאלית בתכנית צל"ש,
עמותת בת עמי

שיח פתוח עם צעירות ערביות
14:30-13:30

		

המושב בשיתוף
פורום הארגונים לעבודה עם נערות בסיכון,
החצר הנשית ,עמותת נע"ם ,אשלים ג'וינט ישראל ,ילדים
בסיכוי ,בת עמי ,גנדיר ,על"ם ,קרן רוטשילד קיסריה ,תוכניות
המנטורים ,אונ' ת"א  ,המכללה האקדמית ספיר
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מושבי צהריים 13:30 - 11:30

עצמאות השלטון המקומי

13:30-11:30

אודיטוריום  ,5001בניין ההנהלה
המושב בשיתוף משרד הפנים
המושב בראשות ארנון מנטבר ,מנכ"ל ג'וינט ישראל
ד"ר שוקי אמרני ,המשנה למנכ"ל משרד הפנים
מציג
אלי ישי ,שר הפנים וסגן ראש הממשלה
משתתפים
שלמה דולברג ,מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
צבי זרחיה ,כתב כלכלי ,הארץ		 TheMarker ,
וג'יה כיוף ,ראש המועצה המקומית עוספיא
בינת שוורץ ,מנהלת מינהל התכנון ,משרד הפנים

החינוך במרחב הקיברנטי
תוכנית התקשוב

13:30-11:30

אולם 9201
המושב בשיתוף משרד החינוך ,מינהל מדע וטכנולוגיה
המושב בראשות ד"ר עופר רימון ,מנהל מינהל מדע וטכנולוגיה
אביבה בלעיש ,מנהלת בית הספר 'גנים' ניסויי
משתתפים
הומניסטי דיגיטלי
רוני דיין ,מנהל גף יישומי מחשב ,משרד החינוך
עבדאללה חלילה ,מדריך מרכז לתכנית התקשוב
ורכז תחום האינטרנט בטווח המגזר הערבי ,מורה
בבית הספר היסודי אלאסלאם-סכנין
אל"מ דני מושיוב ,מפקד ביה"ס לרפואה צבאית
פרופ' יורם עשת ,המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה,
האונ' הפתוחה

תגליות הגז
ומדיניות האנרגיה בישראל

13:30-11:30

אולם 9202
המושב בשיתוף המכון הישראלי לתכנון כלכלי
המושב בראשות סמי פרץ ,עורך עיתון TheMarker
עו"ד דרור שטרום ,מנכ"ל המכון הישראלי לתכנון כלכלי
מציג
אורן הרמבם ,מנהל תחום אנרגיה ,התאחדות 		
משתתפים
התעשיינים
ד"ר סיניה נתניהו ,המדענית הראשית ,המשרד
להגנת הסביבה
ד"ר אבינעם עידן ,תוכנית לימודי אנרגיה והמרכז
לניהול ומדיניות ציבורית ,אונ' חיפה
יעל כהן פארן ,מנכ"לית הפורום הישראלי לאנרגיה
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הבריאות שלך מתחילה בסביבה

13:30-11:30

אולם 8202
המושב בשיתוף הקואליציה לבריאות הציבור
המושב בראשות לילך סונין ,מגישה וכתבת לענייני סביבה ,חדשות
ערוץ 2
אלה נווה ,אפידימיולוגית סביבתית ,הקואליציה
מציגה
לבריאות הציבור
ורדה אדוארדס ,סגנית מפקח עבודה ראשי וראש
משתתפים
מינהל הבטיחות
ח"כ ד"ר רחל אדטו ,יו"ר שדולת הבריאות ,כנסת
ישראל
ד"ר תמר ברמן ,טוקסיקולוגית ראשית לבריאות
וסביבה ,משרד הבריאות
ורד סוויד ,יועצת רוה"ם לענייני חברה ורווחה
פרופ' חווה פרץ ,החוג לאפידימיולוגיה בפקולטה
לרפואה ,אונ' ת"א

קבלת החלטות במשרד רוה"ם

13:30-11:30

אולם 8203
המושב בשיתוף פרופ' דוד דרי ,ראש התוכנית לתואר שני		 ,
מנהל ומדיניות ציבורית ,המכללה האקדמית ספיר
המושב בראשות ד"ר ליהיא להט ,מנהל ומדיניות ציבורית,המכללה
האקדמית ספיר
יוסי קוצ'יק ,בעל חברת יעוץ ,מנכ"ל משרד 		
מציג
רוה"ם והממונה על השכר לשעבר
פרופ' עוזי ארד ,המרכז הבינתחומי ,לשעבר היועץ
משתתפים
לביטחון לאומי לרוה"ם וראש המל"ל
עובד יחזקאל ,מזכיר הממשלה לשעבר ויו"ר ת.א.ר.א
מירב ארלוזורוב ,פרשנית בכירה ועורכת The Marker
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מושבי אחר הצהריים 17:00 - 14:30

פוטנציאל הצמיחה בנגב-
תעסוקה וחברה

17:00-14:30

אודיטוריום  ,5001בניין ההנהלה
המושב בשיתוף משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
המושב בראשות שרגא ברוש ,יו"ר קבוצת מפעלי י .ברוש בע"מ
לשעבר נשיא התאחדות התעשיינים וכיום יו"ר 		
שירות התעסוקה
ינון אלרועי ,משנה ומ"מ מנכ"ל משרד התמ"ת
מציג
דורית דוידוביץ-בנט ,מנכ"לית אנרגיה מתחדשת
משתתפים
אילת-אילות
סיגל מורן ,ראש מועצה איזורית בני שמעון
תא"ל (מיל') חזי משיטה ,מנהלת מעבר 		
צה"ל לנגב
רותם סלע ,עיתונאי כלכלי

החינוך במרחב הקיברנטי
חינוך מדעי טכנולוגי

17:00-14:30

אולם 9201
המושב בשיתוף משרד החינוך מינהל מדע וטכנולוגיה
המושב בראשות ד"ר עופר רימון ,מנהל מינהל מדע וטכנולוגיה
צביקה קופרברג ,תלמיד
יהודה אבני ,מורה בבית הספר החקלאי פרדס חנה
משתתפים
סמאח עבאס ,מדריך ארצי ללימודי הנדסת תוכנה,
הפיקוח על לימודי מדעי המחשב במגזר הערבי
בלה אברהמס ,סמנכ"ל קשרי חוץ ,אינטל ישראל
עו"ד רוית דום ,מנכ"ל קבוצת עמ"ל
ששי חודדה ,רמ"ח מערכות לחימה חה"י
פרופ' חגית מסר-ירון ,נשיאת האונ' הפתוחה
גיורא שלגי ,מנכ"ל רפאל לשעבר ועמית מחקר
בכיר במוסד שמואל נאמן
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חסינות לראשי ממשלה
ולנשיאים?!

17:00-14:30

אולם 9202
המושב בראשות פרופ' סוזי נבות ,בי"ס שטריקס למשפטים,
המסלול האקדמי -המכללה למינהל
השופט בדימוס אליהו מצא ,משנה לנשיא בית
משתתפים
המשפט העליון לשעבר
עו"ד דב וייסגלס ,לשעבר מנהל לשכת ראש 		
הממשלה אריאל שרון ומחבר הספר "אריק שרון
ראש ממשלה מבט אישי"
ברוך קרא ,כתב ופרשן לענייני משפט ,חדשות
ערוץ 10
		

מדד המאה  -החיים הקהילתיים

17:00-14:30

אולם 8202
המושב בשיתוף החברה למתנ"סים
המושב בראשות איתן מזרחי ,מנכ"ל החברה למתנ"סים
ד"ר מיכל אפללו ,מנהלת תכנון אסטרטגיה ופיתוח
מציגה
ידע ,החברה למתנ"סים
נתן ליפסון ,לשעבר מנהל יוזמת ישראל  2021של
משתתפים
		
The Marker
אלי ברדה ,ראש עיריית מגדל העמק
ח"כ איתן כבל
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הקיבוץ
קולנוע חברתי

17:00-14:30

אודיטוריום קולנוע
המושב בשיתוף ביה"ס לאמנויות הקול והמסך ,המכללה
האקדמית ספיר
יוקרנו שני סרטים "יחפים" במאי אורי סיוון
"הקיבוץ" במאים ענת זלצר ומודי בראון
יו"ר ומציג
משתתפים

דר' אבנר פיינגלרנט ,ראש בית הספר לאמנויות
הקול והמסך ,המכללה האקדמית ספיר ומייסד
פסטיבל קולנוע דרום
מודי בראון ,יוצר ומגיש סדרת "הקיבוץ"
ענת זלצר ,יוצרת ובמאית הסדרה "הקיבוץ"
פרופ' יערה בראון ,נשיאה נבחרת מכללת אורנים
אוהד קנולר ,שחקן ראשי בסדרה "יחפים"

24

אוהל צעירים
19:00-11:30

מנחה לאירוע ד"ר אייל מדני ,מנכ"ל פרוייקטים חינוכיים

פתיחה

אלוף (מיל') עוזי דיין ,נשיא כנס
ישראל-שדרות לחברה

ברכות

איתן מזרחי ,מנכ"ל החברה למתנ"סים

השר משה (בוגי) יעלון ,המשנה לראש
נאומים
הממשלה והשר לנושאים אסטרטגיים
השר משה כחלון ,שר התקשורת ושר
הרווחה והשירותים החברתיים
		
גבורה ומופת אנושי
'סיפורו של קצין' רס"ן שלומי ביצ'ה

הפסקת צהריים  +הרכבי מוסיקה

להקה צבאית פיקוד דרום,סלקום ווליום מעלה אדומים  -להקת סגול
בהיר ,סלקום ווליום בית שמש  -להקת אמית שחר
			
מסלולים בוני עתיד לשינוי המגזר הציבורי בישראל
גיא רולניק ,מייסד ועורך ראשיTheMarker ,
פתיחה
וסגן מו"ל קבוצת הארץ
לילך סונין ,מגישה וכתבת לענייני סביבה ,חדשות ערוץ 2
מנחה
משתתפים ירון יעקובס ,מייסד ומנכ"ל אחריות לישראל 2048
אלי בוך ,מנהל פילנטרופיה קרן קיסריה
זאב חיות ,מנכ"ל עמותת ידידי עתידים
		
הרב שי פירון ,רב ואיש חינוך ,מועמד מס' 2
ברשימת 'יש עתיד' לכנסת
איציק שמולי ,מפלגת עבודה

הרכבי מוסיקה
דברים

 Gaza Sripרצועת עזה

יואל מרשק ,ראש אגף המשימות
בתנועה הקיבוצית

הענקת אות המופת החברתי בחסות יו"ר הכנסת
בשיתוף המועצה להתנדבות לאומית בישראל
עו"ד יורם שגי-זקס ,יו"ר המועצה
ברכות
הלאומית להתנדבות בישראל
דברים

ח"כ ראובן ריבלין ,יו"ר הכנסת

דברי סיכום

אלוף (מיל') עוזי דיין ,נשיא כנס
ישראל-שדרות לחברה

להקת ג'אם  88מיכה ביטון
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נשמח לראותכם בכנס

שי בן יעיש
מנכ"ל כנס ישראל-שדרות לחברה
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תחבורה ציבורית למכללה האקדמית ספיר
קווי מטרופולין:
קו  - 351תל אביב ,באר שבע.
קו  - 352אשדוד ,באר שבע.
קו ( - 353מהיר יותר מ - )351-תל אביב ,באר שבע.
קו - 378מעזריאלי ת"א מכללת ספיר.
קווי אגד:
קו  - 363מבאר שבע ,אשקלון.
קו  - 443מירושלים ,באר שבע.
מוניות שירות:
יוצאות מהתחנה המרכזית בבאר שבע,
אשקלון ותל-אביב ,עוצרות בשער המכללה.
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18-19.12
ה' ו' טבת ,תשע"ג
ימים שלישי רביעי

להרשמה ,פרטים והסעות
המכללה האקדמית ספיר ,ד.נ .חוף אשקלון 79165
טל'077-9802846 :
פקס'077-9802556 :
דוא"לkennes-kahal@sapir.ac.il :
פייסבוק :כנס ישראל-שדרות לחברה 2012
אתרwww.sapir.ac.il kenes-sderot.sapir.ac.il :
החניה תתאפשר במגרשי החניה החיצוניים של הקמפוס
האקדמי ספיר
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