
 

 
 

 

 3102  בוחרים דמוקרטיה
 , דיפלומטיה ואסטרטגיהלאודר לממשל ס השנתי של אגודת הסטודנטים ובית הספרהכנ

 קמפוס הבינתחומי הרצליה ,3182דצמבר  81 – 81חמישי, -ימים רביעי 
 

 
 

 
 3102בדצמבר  01יום רביעי, 

 
רפי מלניק, משנה לנשיא לעניינים  פרופ'דברי פתיחה: 

, דייב נחמיאספרופ'  ;הבינתחומי הרצליה ,אקדמיים
, יו"ר אגודת יוסף בן ירדןמר בי"ס לאודר לממשל, 

 הסטודנטים
 
 

 לאן? –הגירה בישראל : הפאנל שם
 83:21 :השע

 ,עיתונאית. בטיטו מרבגב'  מנחה:
 ;סגנית שר הפנים, פאינה קירשנבאוםח"כ  משתתפים:

ת המרכז למדיניות הגירה מנכ"לי ,ריוגיאורלי  גב'
 ראש עמותת אס"ף ,מיכל פינצ'וקעו"ד  ;ישראלית 

 
 

 לגליזציה של הקנביס: הפאנל שם
 83:21 :השע

 ומנחה שדרן, סופר, תסריטאי, רן שריגמר  מנחה:
 ישראלי טלוויזיה

ח"כ  ;סגן יו"ר הכנסת, משה פייגלין ח"כ משתתפים:
ד"ר  ;בודה הרווחה והבריאותיו"ר ועדת הע חיים כ"ץ,

י של הרשות הלאומית המדען הראש ,הראל פיש יוסי
יו"ר האגודה למלחמה , יאיר גלר מר ;למלחמה בסמים

ראש מרפאה לאיזון כאב  ,גרינפלד ג'וניד"ר   ;בסמים
 לחולים אונקולוגים

 
 

סוגיות שעל סדר " –דיבייט סטודנטים שם הפאנל: 
 ".היום

 81:31 :השע
של המרכז הבינתחומי  בשיתוף מועדון הדיבייט

 הרצליה
 

 - המו"מ הישראלי –התהליך המדיני : הרצאה בנושא
  פלסטיני

 80:11 :השע
ממונה על תהליך  ;המשפטים , שרתלבני ציפיח"כ 

 המו"מ. 
 

 הסף""שומרי : הפאנל שם  
 81:11: השע

, גנור בועז ר"ד עם בתום הקרנת הסרט יתקיים דיון
ת דיקן בי גןס; (ICT) טרור נגד למדיניות המכון ל"מנכ

 אודר לממשל אסטרטגיה ודיפלומטיה.ל ספרה

 
 3102בדצמבר  01יום חמישי,

 
 .עיתון .שלטון .הון: הפאנל שם
 81:11: השע

 , כתב בדה מרקר.אשר שכטרמר  מנחה:
בית ספר סמי  ד"ר יריב בן אליעזר משתתפים:

 מר ;רונן הופמןח"כ ד"ר  ;עופר לתקשורת
כתב כלכלי בכיר בעיתון  ,שרוני יהודה

לב, בר לי-אורגב' הויניב  אלדדעו"ד  ;סופהשבוע
 הגז מאבק בלוגרית ממובילות

 
 

 -"ל כאן חוץ מהתודעהוהכ": הרצאה בנושא
 3182השסע העדתי 

 88:81: עהש
 , מכללת עמק יזרעאל.זובידה הניד"ר 

 
 

 מצלמות: חרדים, חילוניים, בנושא הרצאה
 82:11: עהש

בחדשות עיתונאית בכירה , סיוון רהב מאיר גב'
 .3ערוץ 

 
 

 3182בישראל  : נשיםהפאנל שם
 83:21: השע

ת בי ןדיק ,מרגליות-רבין שרון ': פרופמנחה
 רדזינר למשפטים. ספר

יו"ר השדולה לקידום  ,פרנקל רינהח"כ : משתתפים
יו"ר הרשות  ,סוויד ורדגב'  ;הוריתהחד מעמד האישה 

, יו"ר ויגודסקי פהי גב' ;ה"מלמעמד האישה במשרד ר
 לינוי בר גפן, עיתונאית. 'בג ;שדולת הנשים בישראל

 
ספר לאודר הדיקן בית , ץפרופ' אלכס מינדברי סיום :

ראש המכון ;רטגיה טלממשל, דיפלומטיה ואס
 למדיניות ואסטרטגיה.

 
 

 

 

 

 
 .התעדכנו באתר התוכניה כפופה לשינויים  .קישור להרשמה לכנס בוחרים דמוקרטיה* השתתפות מותנת בהרשמה מראש 

 1.1.220.0000| יואב  213..1.3.311 איתי|  spoke.aguda@gmail.com* פתוח לסיקור תקשורתי. בתיאום מראש.  
 

 בתכנית

https://docs.google.com/forms/d/1kjm75UCdvky17mK1o7FvZn7k1x7MdJpS_vxv1MclQ0c/viewform
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