
אתם.ן עמוק במרוץ לקלפיות?

 
פוליטיקה ומינהל ברשויות המקומיות החרדיות

 

ד' בטבת תשפ"ג | 28 בדצמבר 2022 | 18:45-14:30 | במכון הישראלי לדמוקרטיה

חרדים לעירם

 לכבוד ספרו של אריאל פינקלשטיין

הכנס השנתי של התוכנית "החברה החרדית בישראל"

14:30–15:00 התכנסות וכיבוד קל

15:00–15:10 ברכות
פרופ' סוזי נבות, סגנית נשיא למחקר, המכון הישראלי 

לדמוקרטיה
ד"ר גלעד מלאך, ראש התוכנית "החברה החרדית 

בישראל", המכון הישראלי לדמוקרטיה

15:30-15:10
יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה,

משוחח עם יצחק פינדרוס, יהדות התורה  

17:00–15:30
מושב ראשון: העיר וקהילות מיעוט 

יו"ר: פרופ' ארז צפדיה, המחלקה למנהל ומדיניות 
ציבורית, המכללה האקדמית ספיר

העיר הרב�תרבותית: תיאוריה ומדיניות
ד"ר אורן שלמה, המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה 

ותקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

מרחבים משותפים בערים הטרוגניות: מבט עולמי 
ומבט מקומי 

ד"ר מריק שטרן, מכון ירושלים למחקרי מדיניות; 
המחלקה לאדריכלות, המכללה להנדסה ע"ש סמי שמעון

רשויות מקומיות ערביות וחרדיות: הדומה והשונה
ד"ר מוחמד ח'לאילה, המכון הישראלי לדמוקרטיה;

בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה

עיר ועירוניות: מבט על התפתחות המרחב העירוני 
החרדי בישראל  

ד"ר לי כהנר, המכון הישראלי לדמוקרטיה;
החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, מכללת אורנים

ֵני ָחָדׁש ּתֹוִציאּו: על התחדשות עירונית  ן ִמְפּ ָיָש�
במרחבים חרדיים

ד"ר שי שטרן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר�אילן

דיון פתוח

17:00–17:15 הפסקה

18 –
מושב שני: מהו המודל המתאים לעירוניות 

חרדית? 

יו"ר: ד"ר גלעד מלאך
דיון בהשתתפות:

בנצי ראקוב, מתכנן ערים ראש תחום דיור, המכון 
החרדי למחקרי מדיניות

ליאת מלכה, מנהלת המחלקה לחיים משותפים, 
שותפויות אסטרטגיות ותחום חרדים, רשת חינוך 

העתיד  
ישראל פכטר, חבר מועצת העיר ביתר עילית 

מיכל צ'רנוביצקי, מנהלת תחום חרדים, קרן ברל 
כצנלסון 

 18:4 -18
פרופ' סוזי נבות משוחחת עם אביעד פרידמן, מנכ"ל 

משרד הבינוי והשיכון 

                                                            
הכנס ישודר באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר)

02-5300888 | פינסקר 4, ירושלים

להרשמה

miris@idi.org.il :לפרטים נוספים

אדית בר, לשעבר המשנה למנכ"ל משרד הפנים 

17:30-17:15

17:30:30

5 :30

    

;

אריאל פינקלשטיין, חוקר בתוכנית ”החברה החרדית 
בישראל” וראש פרויקט שלטון מקומי, המכון הישראלי

לדמוקרטיה, משוחח עם יצחק רביץ, ראש המועצה 
המקומית קריית יערים

ח"כ מיכאל מלכיאלי, יו"ר סיעת ש"ס 

https://www.idi.org.il/events/46617
https://www.idi.org.il/events/46617



