
 10 בינואר 2023, י"ז בטבת תשפ"ג • בשעות 14:00-10:00
המכון הישראלי לדמוקרטיה, פינסקר 4, ירושלים

מבטים על שחיתות שלטונית
ת  ו ת י ח ש ב ק  ב א מ ה ל  ש ה  י צ ז י ט י ל ו פ ה

השקת הפרסומים "מבטים על שחיתות שלטונית" ו"שחיתות והצבעה"

10:00  דברי פתיחה 
פרופ' סוזי נבות, סגנית נשיא למחקר, המכון 

הישראלי לדמוקרטיה
הרב יובל שרלו, ראש ישיבת אורות שאול בתל אביב 

וראש המרכז לאתיקה של רבני צהר

10:20 – 11:50 מושב ראשון
שחיתות שלטונית, פופוליזם 
ושחיקת האמון בדמוקרטיה 

יו"ר המושב ומציגה: ד"ר תמר הוסטובסקי ברנדס, 
מרצה בכירה, הקריה האקדמית אונו; חברת ועדת 

ההיגוי - התוכנית לאתיקה שלטונית ומאבק 
בשחיתות, המכון הישראלי לדמוקרטיה

משתתפים:
פרופ' תמר הרמן, המנהלת האקדמית של מרכז 
ויטרבי לחקר דעת קהל ומדיניות ועמיתה בכירה, 

המכון הישראלי לדמוקרטיה 
ד"ר גייל טלשיר, המחלקה למדע המדינה, 

האוניברסיטה העברית בירושלים 
פרופ' רענן סוליציאנו�קינן, המחלקה למדע 

המדינה ומדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית 
בירושלים 

פרופ' מרדכי קרמניצר, עמית בכיר, המכון 
הישראלי לדמוקרטיה

11:50 – 12:00 הפסקה
12:00–12:20 אתגר העיתונות החוקרת במאבק 

בשחיתות שלטונית
אורן אהרוני, כאן 11

12:20 – 13:50 מושב שני
המאבק בשחיתות שלטונית בעת 

הנוכחית 
יו"ר המושב ומציגה: עו"ד עדנה הראל פישר, ראשת 
התוכנית לאתיקה שלטונית ומאבק בשחיתות, המכון 

הישראלי לדמוקרטיה

הצגת מאגר המידע "ביבליוגרפיה של שחיתות שלטונית"
עו"ד ליטל פילר, עוזרת מחקר, התוכנית לאתיקה 

שלטונית ומאבק בשחיתות, המכון הישראלי 
לדמוקרטיה 

משתתפים: 
עו"ד רחלי אדרי�חולתא, מנכ"לית התנועה לחופש 

המידע
אליהו ברקוביץ, עוזר מחקר, מרכז ג'ואן וארווין 

ג'ייקובס לחברה משותפת, המכון הישראלי 
לדמוקרטיה

עו"ד אלונה וינוגרד, מנכ�לית שומרים, המרכז 
לתקשורת ודמוקרטיה

עו"ד נדאל חאיק, מייסד ומנכ"ל עמותת עורכי דין 
לקידום מינהל תקין 

עו"ד משה כהן, יועץ תקשורת ומשברים ולשעבר דובר 
משרד המשפטים

עו"ד עומר מקייס, מנכ"ל התנועה לטוהר המידות

13:50 – 14:00 דברי סיכום
יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

הכנס ישודר בשידור חי באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר)

להרשמה

https://www.idi.org.il/events/46886
https://www.idi.org.il/events/46886

