
Western Galilee College

הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה לשנת 2019
"מערכות פוליטיות במאה ה-21: אתגרים ומענים"

יום חמישי, ל"ג בעומר, י"ח באייר תשע"ט, 23.5.2019 
האקדמית גליל מערבי, בניין ביה"ס לניהול ע"ש סר הארי סולומון

רישום והתכנסות - מבואה ביה"ס לניהול ע"ש סר הארי סולומון 09:00-10:00

חדר 732 חדר 730 חדר 737 חדר 736 חדר 735 חדר 726 חדר 725 חדר 724

מנהיגים 
וקבלת החלטות 

במדיניות חוץ
פוליטיקה בעולם 

דיגיטלי
בטחון עולמי? 

פוליטיקה 
בינלאומית

 ישראל: היסטוריה,
חברה וממשל הומור ופוליטיקה ייצוגיות: בוחרים

ונבחרים

 המשולש האסטרטגי ככלי
 להערכה של אפקטיביות
־הניהול של שירותים מוני

ציפליים

 איזוריות, חדשנות
 ושותפויות במרחב
העירוני בישראל

10:00-11:15
מושבים מקבילים

הפסקה - מועדון סגל, קומת קרקע 11:15-11:30

חדר 724 חדר 737 חדר 736 חדר 732 חדר 730 חדר 735 חדר 726 חדר 725
צופים משתתפים 
בקביעת מדיניות 
מקצוע האזרחות 

בישראל

 מדיניות, כלכלה 
וניהול ציבורי: 

בין המיקרו למקרו
 שיח פוליטי 

דיגיטלי יחסים בינלאומיים
American 

Public Opinion, 
Polarization and 
Representation

הצגה ורב שיח: 
מילון מינוח מדע 

המדינה באקדמיה 
ללשון עברית

לאומיות במאה ה-21: 
האתגרים לערכים 

הליברליים, למדינות הלאום, 
ולמוסדות וארגונים בינ"ל

 הבחירות לרשויות
המקומיות

11:30-12:45
מושבים מקבילים

ארוחת צהריים - אולם כנסים 12:45-13:45

מושב מרכזי- חינוך לאזרחות פעילה, אודיטוריום שמש 704
ברכות: פרופסור נסים בן דוד, נשיא, האקדמית גליל מערבי

יו"ר המושב- פרופ' אסף מידני,
משתתפים: פרופ' דן אבנון, ד"ר אסנת עקירב, גב' עינת אוחיון, ד"ר סיגל בן רפאל גלנטי

13:45-14:30

מפגש מורים לאזרחות
אודיטוריום 727

אסיפה כללית ופרסים-
חברי האגודה הישראלית למדע המדינה

אודיטוריום שמש 704
14:30-15:45

הפסקה - מועדון סגל, קומת קרקע 15:45-16:00

חדר 724 חדר 737 חדר 736 חדר 732 חדר 730 חדר 735 חדר 726 חדר 725

 מחשבה פוליטית
 ונורמטיבית על
ערים ועירוניות

 פוליטיקה במבט
השוואתי

 בין חברה למדינה:
 ישראל כתופעה

פוליטית

 דמוקרטיה,
 פוליטיקה

 ואידיאולוגיה
בישראל

 מזרח תיכון חדעאש:
 גיאופוליטיקה של

המזרח התיכון

 השלטון המקומי
 בישראל: תמורות

ואתגרים
 העולם הערבי: אתגרים

ובעיות יסוד במאה ה- 21
 המדינה

ומרחב הסייבר
16:00-17:45

מושבים מקבילים


