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   2020 16

 :11:15 - 9:30

    MELA Social Enterprise

 

גב' פדמהפריה ג'נאנקירמאן, מנהלת הפרויקט לתיעוד מורשת אורבנית בהודו

בארגון Sahapedia, 'עיצוב מדיניות בנוגע למורשת ושימור תרבות'

  

  

 : 13:00 – 11:30

   

Macquarie University, Sydney    

  

     

  

  

   

O’Neill School at IUPUI ,   

             

  

   

  :14:45 – 13:15

  

Kultura Nova Foundation   
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ראש התכנית לתואר שני - מנהיגות תרבות

מדיניות בפרקטיקה – היכרות עם עשייה ויזמות תרבותית
מפגש עם שבע יזמויות וסיפורי עשייה ממקומות שונים בישראל

מנחת הסדנה: גב' מיכל דיין

מר אסף רון, מנכ"ל בית הגפן  - מרכז תרבות ערבי יהודי חיפה, 'תכנון ועיצוב 
מדיניות תרבות בראייה בין תרבותית- מתיאוריה למעשה'

גב' ענת רדנאי, ד"ר ליאור זלמנסון, גב' דפנה קרון ומר גיבסון בראל, 
בשיחה על הקשר בין ניהול אמנותי ותהליך היצירה לבין מדיניות תרבות.

-
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הכנס פתוח לקהל הרחב, בשידור חי ובהרשמה.
הסדנאות - (מסומנות בכוכבית, בשני הבקרים) - ברישום מראש בלבד ולכמות משתתפים מוגבלת

גב‘ יעלה חזות ינוקא

דאה וידוויץ,

’תרבות כמנוף לפיתוח אזורי‘

סדנאות* מדיניות תרבות ויישומיה

סדנאות* מדיניות תרבות ויישומיה

מנחה: פרופ׳ דנה אריאלי, הפקולטה לעיצוב, מכון טכנולוגי חולון,

חוקרת וצלמת המתמחה בקשרי הגומלין בין אמנות לפוליטיקה בדמוקרטיות 
ובדיקטטורות

פותחות המושב:

פרופ' טלי כץ גרו, החוג לסוציולוגיה אוניברסיטת חיפה, 'הון תרבותי ואיכות חיים בת 
קיימא בישראל'

פרופ׳ דנה אריאלי, הפקולטה לעיצוב, מכון טכנולוגי חולון, 'מדיניות תרבות צנזורה 
ומה שביניהם'

דיון :

מר נביל עבוד אשקר, מייסד ומנכ"ל עמותת פוליפוני לחינוך

פרופ' טלי כץ גרו, החוג לסוציולוגיה אוניברסיטת חיפה

גב' ציפי מזרחי, מייסדת ומנהלת סטודיו משלך מרכז לאמנות נשים בירושלים, 

חברה במועצת המוזיאונים

מר איל שר, מנכ"ל פסטיבל ישראל

לסיכום היום: עו"ד עדנה הראל-פישר, עמיתת מחקר המכון הישראלי לדמוקרטיה

'נגד מדיניות תרבות: פוליטיקת האמנות ומוסדותיה'

הרשות לפיתוח הגליל והנגב

, האוניברסיטה הפתוחה

גב' רחל עזריה - מחברת הספר "המדריכה למהפכה", חברת כנסת 
וסגנית ראש עירית ירושליים לשעבר

חברת הכנסת אורלי פרומן, סיעת יש עתיד – תל"ם הכנסת ה -23. 
אשת חינוך, מנכ"לית משרד התרבות והספורט, מנהלת מחוז תל אביב 

במשרד החינוך ומנהלת אגף החינוך בעיריית כפר סבא לשעבר.

פרופ׳ יולי תמיר - אשת חינוך, חברת הכנסת, שרת החינוך ושרת הקליטה 
לשעבר. נשיאת מכללת שנקר בין השנים 2010-2020 ונשיאת מכללת בית 

ברל החל משנת 2021.


