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ברוכים הבאים לכנס שדרות לחברה תשע"ו 2015!

כנס שדרות לחברה נערך השנה שברקע:

המשך המלחמה האזורית על משמעויותיה האי אנושיות, 
הבינלאומיות, הביטחוניות והכלכליות. הטרור האסלאמי והחתירה 

של איראן לנשק גרעיני הם אויבי השלום, השאיפה לדמוקרטיזציה 
ולסובלנות, הרווחה, וקידום זכויות הפרט ומעמד האישה.

הלחימה המתמשכת בטרור והמאבק בחזית המדינית כלכלית.

תקציב המדינה ומשמעויותיו לביטחון, לפערים הכלכליים 
ולשסעים החברתיים בישראל. חצי שנה לכהונתה של הממשלה 

שנבחרה בבחירות שבהן היה למרכיב הזהות הלאומית תפקיד 
מכריע, נשארים האתגרים החברתיים ללא מענה מספק.

במצב זה בולטים חשיבות יעדיו והישגיו של כנס שדרות לחברה:

הנחלת הצורך בהנפת שני הדגלים, הביטחוני והחברתי, לאותו 
גובה.

הכרה בלכידות ובביטחון החברתי כמרכיבים מובילים בגיבוש 
החוסן הלאומי.

מקומה המרכזי של הפריפריה בשיח הציבורי ובסדר היום 
הלאומי.

כנס שדרות לחברה אורך יומיים - יום במכללת ספיר ויום בעיר 
שדרות. 

הכנס ימשיך להוות במה לאומית לסוגיות החברתיות-כלכליות 
שצריכות להיות בחזית סדר היום הציבורי. אסור שהעיסוק בסוגיות 

המדיניות-ביטחוניות יביא להזנחת התחום החברתי. הכנס יהיה 
כדרכו, כנס ממלכתי של "גדול תלמוד שמביא למעשה" ויביא הצעות 
פעולה מפורשות בתחומים החברתיים-כלכליים החשובים והבוערים. 

שמחים על השתתפותכם בכנס!

אלוף )מיל'( עוזי דיין  
נשיא-מייסד  

כנס שדרות לחברה   
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לכל באי הכנס שלום,

מכללת ספיר מתעקשת להשאיר את הסוגיה החברתית במוקד 
סדר היום הציבורי, הן בתקופות מתוחות מבחינה ביטחונית והן 

בתקופות רגיעה. פעילות זו של המכללה מתרחשת הן במסגרת 
היחידה למעורבות חברתית של המכללה, יחידה המהווה מודל 
ומופת לכל הארץ, והן במסגרת המחלקות האקדמיות שלנו – 
הקליניקות של בית הספר למשפטים, מרכזי הזכויות ותכנית 

המנטורינג של בית הספר לעבודה סוציאלית ושל המחלקה למינהל 
ומדיניות ציבורית, פסטיבל דרום באופקים שמאורגן על ידי תלמידי 

המחלקה לתרבות יצירה והפקה, ההכשרה של אמנים מנחים 
בקהילה בבית הספר לאמנות, פסטיבל קולנוע דרום בשדרות 

והסרטים החברתיים שמפיקים המורים והתלמידים של בית הספר 
לאמנות הקול והמסך, חוגי התקשורת לתלמידי תיכון של המחלקה 

לתקשורת, הפורום הפמיניסטי ותכנית חבר"ה של התכנית הרב- 
תחומית ועוד ועוד.  מבחינה זו, כנס שדרות הינו שיאה של פעילות 

אקדמית וחברתית המתרחשת במהלך כל השנה. 

כמו בשנה שעברה, גם השנה מתקיים הכנס הן בשדרות והן 
במכללה, כאשר תושבי העיר שדרות ותלמידי המכללה יוזמים 

חלק ניכר מן המושבים של הכנס. מהלך זה הנו נדבך נוסף במגמה 
הגוברת והולכת של שיתוף פעולה בין המכללה לבין שדרות.

אני מאחל לכל באי הכנס יומיים מרתקים ודיונים מאתגרים.

 
בברכת שנה אקדמית טובה ושקטה,  

 
פרופ' עמרי ידלין  

נשיא המכללה האקדמית ספיר  
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 11:00-09:00

מושבי בוקר  09:00 - 11:00
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09:15 - 09:00 התכנסות 
פתיחת הכנס 

  09:30 - 09:15 אלוף )מיל'( עוזי דיין, נשיא-מייסד, כנס שדרות לחברה 
09:45 - 09:30 עו"ד גלעד שר, יו"ר הוועד המנהל וחבר הנאמנים, המכללה 

האקדמית ספיר 
09:55 - 09:45 טקס פתיחת מסחר הבורסה לניירות ערך 

אמנון נויבך, יו"ר הבורסה
יוסי ביינארט, מנכ"ל הבורסה

נאומים
10:20 - 09:55 שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר  
10:45 - 10:20 ח"כ אריה דרעי, השר לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל 
11:10 - 10:45 ח"כ יצחק הרצוג, ראש האופוזיציה ויו"ר המחנה הציוני 
11:35 - 11:10 דני עטר, יו"ר קק"ל 
12:05 - 11:35 ח"כ עאידה תומא סלימאן, חד"ש, הרשימה המשותפת 

ויו״ר הוועדה לקידום מעמד האישה, שוויון מגדרי 
12:30 - 12:05 הפסקה 
12:55 - 12:30 ח"כ ציפי לבני, יו"ר התנועה, המחנה הציוני 
13:20 - 12:55 ח"כ זהבה גלאון, יו"ר מר"צ 
13:45 - 13:20 ח"כ גילה גמליאל, השרה לשוויון חברתי 

הסרת חסמים בדרך לדיור

אולם 9201
המושב בשיתוף המטה לדיור, משרד האוצר 

רו"ח אביגדור יצחקי, יו"ר מטה הדיור באוצר,    המושב בראשות 
משרד האוצר   

אשל ארמוני, מנכ"ל משרד הבינוי משתתפים 
עו"ד אליאב בן שמעון, מנכ"ל התאחדות בוני הארץ   

שירה ברנד, סגנית ראש מנהל התכנון )רגולציה(  
עדיאל שומרון, מ"מ מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל  

יום שלישי, 24.11
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מיצוי זכויות לקצבאות

אולם 9202
המושב בשיתוף ביטוח לאומי

פרופ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל הביטוח הלאומי המושב בראשות 

פרופ׳ דניאל גוטליב, סמנכ"ל מחקר ותכנון, הביטוח   מציג 
הלאומי   

פרופ' ג'וני גל, ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה   משתתפים 
חברתית באונ' העברית ומרכז טאוב לחקר     

המדיניות החברתית בישראל  
עו"ד יעל כהן-רימר, אחראית תחום ביטוח לאומי,     

המחלקה המשפטית, עמותת ידיד  
ח"כ רחל עזריה, מפלגת כולנו  

עדן פוקס, סמנכ"ל עמותת כל זכות  

שנה לצוק איתן

אולם 8202
המושב בשיתוף ביה"ס לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר

פרופ' אורית נוטמן-שורץ, יו״ר המועצה לעבודה   המושב בראשות 
סוציאלית וחברת סגל ביה"ס לעבודה סוציאלית,    

המכללה האקדמית ספיר  

מציג

לירז אנקר לוי, פעילה חברתית, תושבת קיבוץ נירים  משתתפים 
ח"כ עומר בר-לב, המחנה הציוני  

אהרון ולנסי, ראש המועצה האזורית גליל עליון    
לשעבר  

בצלאל טרייבר, ראש ראשות חירום לאומית  
  JFNA בקי כספי, סגנית נשיא בכירה ומנכ"לית  

ישראל  
אלוף סמי תורגמן, מפקד פד"ם לשעבר  
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חדשנות - לא מה שחשבתם

אודיטוריום 7001 
המושב בשיתוף המחלקה לכלכלה, המכללה האקדמית ספיר

ד"ר אמיר גילת, מנכ"ל ערוצי תוכן ישראל המושב בראשות 

פרופ' ישראל אומן, מרכז פדרמן לחקר    פתיחה 
הרציונליות, האונ׳ העברית ירושלים  

יפעת טורבינר, מרצה וחוקרת חדשנות, אונ' בן-גוריון,   מציגה 
המכללה האקדמית ספיר  

גרשון גולדנברג, יו"ר דירקטוריון תעשיות לכיש בע"מ   משתתפים 
 IVN ג'קי גורן, מנהלת השקעות חברתיות  
אבי כץ, נשיא קרן הגשמה ומייסד קופיקס  

PresenTense גיא שפיגלמן, מנכ"ל  

מדד המגדר 2015

אודיטוריום 7002 
המושב בשיתוף הפורום הפמיניסטי, המכללה האקדמית ספיר

פרופ' חנה הרצוג, אונ' תל אביב, מנהלת שותפה שוות  המושב בראשות 
המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר  

פרופ' נעמי חזן, דיקנית ביה"ס לממשל וחברה, המכללה   פתיחה 
האקדמית תל אביב יפו, מנהלת שותפה, מרכז שוות    

מכון ון ליר בירושלים  

ד"ר הגר צמרת, מפתחת מדד המגדר של מרכז שוות  מציגה 
במכון ון ליר, ומרצה במרכז האקדמי שלם  

ד"ר ספא אבו רביעה, חברת סגל האקדמי במרכז מנדל   משתתפים 
למנהיגות בנגב, מרצה באונ' בן-גוריון, מכללת קיי     

והמכללה האקדמית ספיר  
עו"ד אינסאף אבו שארב, מנהלת המרכז לזכויות    

האישה הערבייה בנגב, בעמותת איתך-מעכי,     
משפטניות למען צדק חברתי  

ד"ר סיגל נגר-רון, ראשת המחלקה ללימודים רב-    
תחומיים, המכללה האקדמית ספיר  

ח"כ עאידה תומא סלימאן, חד"ש, הרשימה     
המשותפת ויו״ר הוועדה לקידום מעמד האישה,    

שוויון מגדרי  
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מושבי צהריים  11:30 - 13:30
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'אם אין אני לי מי לי -
יוצאי אתיופיה תופסים פיקוד

אולם 9201
המושב בשיתוף הארגונים 'טבקה' ו-'פידל'

עו"ס ורד סוויד, מנהלת הרשות לקמ"ה המושב בראשות 

פנטהון אספה-דויט, מנכ"ל עמותת טבקה-צדק   מציגים 
ושיוויון ליוצאי אתיופי וכמו כן יו"ר נציגות הארגונים    

של יוצאי אתיופיה   
ייננש טדסה, מנהלת תחום עסקי וקשרי קהילה    

עמותת פידל, לחינוך ושילוב חברתי של יוצאי    
אתיופיה בישראל  

משתתפים 

לגליזציה של הקנאביס

אולם 9202 
המושב בשיתוף ח"כ תמר זנדברג, יו"ר הוועדה למלחמה בנגע 

הסמים והאלכוהול בכנסת

פרופ' אסא כשר, חתן פרס ישראל בפילוסופיה, פרופ'   המושב בראשות 
בדימוס לאתיקה מקצועית באונ' תל אביב ובמרכז    

האקדמי שלם  

ח"כ תמר זנדברג, יו"ר הוועדה למלחמה בנגע   מציגה 
הסמים והאלכוהול בכנסת  

גלעד ארדיטי, יו"ר התאחדות הסטודנטים    משתתפים 
והסטודנטיות בישראל  

ח״כ איתן ברושי, המחנה הציוני, חבר וועדת חינוך  
ד"ר ברקת שיף-קרן, מומחית בטיפול בכאב ובהרדמה,    

מנהלת מרפאת תש״ח 2 ויועצת לטיפול בכאב במכבי    
שירותי בריאות  

ד"ר חיים מהל, ראש אגף טיפול ושיקום, הרשות    
הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול  
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הילכו שלושתם יחדיו: יהדות,
עבודה סוציאלית ואקדמיה?

אולם 8202

המושב לזכרו של פרופ׳ יוסי קטן ז״ל

המושב בשיתוף ביה"ס לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר

עו"ד ועו"ס אתי פרץ, עוסקת במדיניות כלכלית   המושב בראשות 
חברתית וזכויות חברתיות  

ד"ר רבקה רנץ, חברת סגל וחוקרת יה"ס לעבודה   מציגות 
סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר   

נאוה בן-אבו, מרצה ומנהלת יחידה להכשרה   
בשדה, ביה"ס לעבודה סוציאלית, המכללה     

האקדמית ספיר  

ח"כ אילן גילאון, יו"ר סיעת מר"צ, יו"ר וועדת   משתתפים 
משנה לנגישות  

ד"ר מירב משה-גרודופסקי, מנהלת ביה״ס לעבודה    
סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר  

עו"ס צפרא דוויק, יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים  
הרב חננאל אתרוג, ראש ישיבת שבי חברון  

פרופ' אביעד הכהן, דיקן המרכז האקדמי שערי משפט  
עו"ד אליעזר יבלון, מנכ"ל משרד הרווחה     

והשירותים החברתיים  

סאטירה טלוויזיונית בישראל

אולם 7001 

המושב בשיתוף המחלקה לניהול, הפקה ותרבות, המכללה האקדמית ספיר

כרמית ספיר ויץ, עיתונאית ועורכת המושב בראשות 

ד"ר ליאת שטייר לבני, המכללה האקדמית ספיר   מציגה 
והאונ׳ פתוחה  

תם אהרון, סטנדאפיסט ותסריטאי  משתתפים 
נילי אושורוב, כותבת, תסריטאית וסאטיריקנית  

אוה מדז'יבוז', יו"ר מועצת הרשות השנייה     
לטלוויזיה ולרדיו  

מולי שגב, עורך ראשי ארץ נהדרת   
רן שריג, תסריטאי, מורה ומגיש טלוויזיה ורדיו  
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BIG DATA מידעצום

אודיטוריום 8203 

המושב בשיתוף המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, המכללה האקדמית ספיר

עו"ד יורם כהן, מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי המושב בראשות 

ד"ר מיכאל )מייק( דהאן, המחלקה למנהל    מציגים 
ומדיניות ציבורית, המכללה האקדמית ספיר  

ד"ר מולי בנטמן, האונ׳ פתוחה, המחלקה למנהל    
ומדיניות ציבורית, המכללה האקדמית ספיר  

ד"ר ענת בן דוד, המחלקה לסוציולוגיה, מדע    משתתפים 
המדינה ותקשורת, האונ' הפתוחה  

סימה נדלר, מובילת תחום הפרטיות, ומנהלת    
IBM מחקר הקמעונאות העולמית  

יואל פינקל, המשנה לסטטיסטיקן הממשלתי,    
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  

צחי פרנקוביץ, יזם בתחומי אנליטיקה מתקדמת    
וטכנולוגיות פיננסיות  

ד"ר רועי צזנה, עמית בסדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה    
וביטחון באונ' תל אביב, חוקר בימים אלה בארה"ב    

ולכן מופיע בכנס באמצעות אווטאר רובוטי  



14:15-10:00

10יום שלישי י"ב כסלו, תשע"ו

מושב צעירות ואקטיביזם
השחרור שלך קשור בשלי

אודיטוריום 7002 
11:00 - 10:00 אירוע חוצות  

מה זה אקטיביזם בשבילי-הקרנת סרטונים ופעילות אינטראקטיבית
המושב בשיתוף ביה"ס לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר

ד"ר מיכל קומם, מנהלת תוכנית המנטורינג,    פתיחה 
המכללה האקדמית ספיר  

אנואר חוטי, בוגרת תוכנית המנטורינג,  
המכללה האקדמית ספיר   

מור ארם, יו״ר פורום ארגוני צעירות ברכות 
חמוטל גורי, מנכ"לית קרן דפנה, יזרעאלי  

ציפי נחשון גליק, מנהלת שירות נוער צעירות    
וצעירים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים  

 
12:45 - 11:15 מושב 1 -  צעירות עושות אקטיביזם 

רוני אייל לובלינג, תוכנית המנטורינג,    מנחה 
המכללה האקדמית ספיר  

קשת זמיר, תלמידת כיתה י"א מחיפה, פעילה   משתתפות 
במאבק סוציאליסטי   

שלומית ליר, יוזמת ומקימת פועלות ברשת     
לקידום במדיה החדשה, חוקרת מגדר באונ' בר-אילן  

סמאח עבאס, צעירה אקטיביסטית  
פנינה שיפמן, מדריכת הגנה עצמית, עמותת  אל הלב    

13:15 - 12:45 הפסקה  

14:15 - 13:15 מה מאפשר אקטיביזם?  מושב 2 - 
עקרונות פעולה מחוללי אקטיביזם  

המושב בשיתוף ביה"ס לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר

ד״ר רונית עמית, מנכ״ל קרן גנדיר מנחה 

ליאור אלפנט, חברת צוות מקימה ומנהלת עיתון   משתתפות 
פוליטיקלי קוראת  

היאם אזברגה  
אביגיל כהן  

מאדלן נסראווי  
סמאח סאליימה-אגרביה, מנכ"לית נע"ם  

מירית סידי, מנכ"לית מייסדת שותפה החצר הנשית  
תמר עמית-יוסף  



16:00 -14:00

16:00-14:30

מושבי אחר הצהריים  14:00 - 16:00

יום שלישי י"ב כסלו, תשע"ו 11

משפט ציבורי: דילמת הרופא

אודיטוריום 5001, בניין ההנהלה
המושב בשיתוף גולדפרב זליגמן ושות', עורכי דין

השופטת )בדימוס( ורדה אלשיך, סגנית נשיא בית   שופטת 
המשפט המחוזי בתל אביב  

עו"ד אלי זהר, סנגור  מייצגים 
עו"ד ציון אמיר, קטגור  

שחקנים מביה"ס למשחק יורם לוינשטיין משתתפים 
פרופ' אבינעם רכס, יו"ר בית הדין, ההסתדרות    

הרפואית בישראל  

25 שנה לעלייה הרוסית

אולם 9201
בשיתוף עתיד במדבר

דבי גולדמן גולן, מייסדת, שותפה ונשיאה עתיד   המושב בראשות 
במדבר  

ח"כ זאב אלקין, שר העלייה והקליטה, השר    פתיחה 
לירושלים ומורשת  

אירנה קודמן, מנהלת תחום דוברי רוסית עתיד במדבר מציגות 
ויקה שטיימן, מייסדת ומנהלת עמותת הורים לצברים,    

דוקטורטית לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אונ' בר אילן  

פרופ׳ זאב חנין, המדען הראשי, משרד העלייה     משתתפים 
והקליטה, אונ' אריאל ואונ' בר אילן  

ח"כ טלי פלוסקוב, סגנית יושב ראש הכנסת  
ח"כ יואל רזבוזוב, חבר בוועדת העליה והקליטה  

בוריס שינדלר, פעיל חברתי, חבר בקהילת פישקא    
ומייסד שותף לעמותת יום אחד התנדבות     

חברתית  



16:00-14:00

16:00-14:00

12יום שלישי י"ב כסלו, תשע"ו

צמצום פערים חברתיים-כלכליים
ברשויות המקומיות

אולם 9202
המושב בשיתוף משרד הפנים והג'וינט ישראל

רונית עובדיה, מנכ"לית אשכול בית הכרם המושב בראשות 

מרדכי כהן, מנהל המינהל לשלטון מקומי, משרד הפנים מציג 

בני ביטון, יו"ר אשכול נגב מזרחי וראש עיריית דימונה משתתפים 
קרן דורון-כץ, ראש תחום שלטון מקומי במכון    

למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל  
אריאל יוצר, רכז פנים אגף תקציבים, משרד האוצר  

סיגל מורן, ראש המועצה האזורית בני שמעון    
  

      
הרחוב החרדי מתעורר

אולם 8202
המושב בשיתוף מוסד שמואל נאמן

ד"ר ראובן גל, ראש פרויקט 'שילוב חרדים', מוסד   המושב בראשות 
שמואל נאמן, הטכניון  ומציג 

רחלי איבנבוים, יזמת ומנהלת תכנית מובילות    משתתפים 
מנהיגות תעסוקתית לנשים חרדיות ועומדת     

בראש תחום החברה החרדית במכון שחרית  
ציפורה גוטמן, מייסדת ומנהלת מרכז עדי לנערות    

בסיכון בבני ברק וכיום עמיתה במכון מנדל למנהיגות   
מתי הורוביץ, יו"ר אגודה אח"ת  

ד"ר לי כהנר, ראש החוג ללימודים רב-תחומיים,    
המכללה האקדמית לחינוך אורנים, חוקרת   

בתכנית 'חרדים בישראל' במכון הישראלי לדמוקרטיה   
יהודה מורגנשטרן, מוביל את שילוב החרדים     

בטכניון ומנהל תחום שילוב תעסוקתי בקרן קמח  



16:15-14:00

16:00-14:00
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העסקים החברתיים
זקוקים לארגון 

אולם 8203
המושב בשיתוף המחלקה לניהול המשאב האנושי,

המכללה האקדמית ספיר

רו"ח אחמד איאד, המחלקה לניהול המשאב    המושב בראשות 
האנושי, המכללה האקדמית ספיר  

ד"ר גיל בוצר, המחלקה לניהול המשאב האנושי,   מציגים 
המכללה האקדמית ספיר  

ד"ר ענבל אבו, ראש החוג לניהול ויזמות עסקית-  משתתפים 
חברתית בסמינר הקיבוצים  

חנוך ברקת, מייסד ויו"ר קרן דואליס להשקעות    
חברתיות )ע'ר(  

איציק זיון, יזם עסקי-חברתי  
2B יואל חשין, מייסד קבוצת  

ד"ר חגי כץ, המחלקה למינהל עסקים, אונ׳ בן-גוריון  
ד"ר גלית שאול, עו"ד, מנכ"לית מרכז רקמן     

לקידום מעמד האישה, אונ' בר-אילן  
איתן מזרחי, שותף בחברת היעוץ מצוינות, מנכ"ל    

החברה למתנ"סים לשעבר  

המאגר הביומטרי

אודיטוריום 7001 
המושב בשיתוף המחלקה למדעי המחשב, המכללה האקדמית ספיר

    
ד"ר נורית גל-עוז, ראשת המחלקה למדעי    המושב בראשות 

המחשב, המכללה האקדמית ספיר  

פרופ' ברכה שפירא, ראש המחלקה להנדסת    מציגה 
מערכות מידע אונ' בן-גוריון  

פרופ' אלי ביהם, מדען מחשב ודיקן הפקולטה   משתתפים 
למדעי המחשב בטכניון לשעבר  

ח"כ תמר זנדברג, מר"צ, יו"ר הוועדה למלחמה    
בנגע הסמים והאלכוהול בכנסת  

ד"ר עטרה פרנקל-פארן, ראש מסלול תקשורת    
דיגיטלית, המכללה האקדמית ספיר   

עו"ד יהונתן קלינגר, היועץ המשפטי של התנועה   
לזכויות דיגיטליות  

ארז קרינר, מנכ"ל חברת סייבר-רייד בע"מ  



16:30-14:30

14יום שלישי י"ב כסלו, תשע"ו

אזרוח השיח הביטחוני

אודיטוריום 7002 
המושב בשיתוף ענת בן עמי, נשים עושות שלום 

ענת סרגוסטי, עיתונאית, יוצרת דוקומנטרית  המושב בראשות 

ח"כ גילה גמליאל, השרה לשוויון חברתי  פתיחה 

ענת בן-עמי, מטפלת בפוסט-טראומה ורכזת   משתתפים 
הקל"ה )פינוי תושבים בזמן חירום, צוות צח"י(    

קיבוץ מפלסים  
הלית בראל, פורום דבורה, מנהלת במועצה     

לביטחון לאומי לשעבר  
ח"כ עמיר פרץ, המחנה הציוני  

ד"ר יעלה רענן, מרצה במכללה האקדמית ספיר    
וחברה בנשים עושות שלום  

עו"ד גלעד שר, יו"ר הוועד המנהל וחבר הנאמנים,    
המכללה האקדמית ספיר  



'ללא כותרת', מתוך הסדרה קו תפר, 1976
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תערוכת אמנות

פרופיילינג

פתיחה 13:30  הגלריה הלימודית של בית הספר לאמנות, 
מתחם הספרייה, המכללה האקדמית ספיר

התערוכה ביזמה ובשיתוף פעולה בין החוג למשפטים לבין בית 
הספר לאמנות במכללה האקדמית ספיר, בעקבות מקרה של 

זיהוי שגוי של המשטרה על סמך פרופיילינג. התערוכה היא 
מעוררת מחשבה על הדרך שבה אמנות עכשווית עושה שימוש 

בסטראוטיפים, ומתוך כך מגבירה את הנטייה לעשות בהם שימוש 
פשטני מדי.

אוצרת התערוכה ד"ר מעיין אמיר, עוצרת ותיאורטיקנית

פרט אוזגור, עזיז וקוצ'ר, מורן אסרף, מייסא דאהר, משתתפים 
יוכבד וינפלד, רוני ליז חג'ג', פהד חלבי,  
זויה צ'רקסקי, רון עמיר, מרי קושלביץ'  

 

עו"ד גלעד שר, יו"ר הוועד המנהל וחבר הנאמנים, ברכות  
המכללה האקדמית ספיר  

אלוף )במיל'( עוזי דיין, נשיא-מייסד כנס שדרות לחברה  

פרופ' עמרי ידלין, נשיא, המכללה האקדמית ספיר דיון קצר 
 ד"ר מעיין אמיר, אוצרת ותיאורטיקנית



16 יום שלישי י"ב כסלו, תשע"ו

דיור ציבורי
11:00 - 09:00 חדר אירוח ספריה 

ח"כ אלי כהן, יו"ר וועדת הרפורמות בכנסת  יו"ר 
אבי דבוש, מנהל תחום תכניות שתי"ל מנחה 

נמרוד בוסו, כתב בדה מרקר לנדל"ן משתתפים 
ריקי בן לולו, נציגת לא נחמדות, לא נחמדים,     

הפורום לדיור ציבורי  
ד"ר שלימית בניימין, המכללה האקדמית ספיר     

והמכללה האקדמית תל אביב-יפו  
דניאלה חרמון, יו״ר הנאבקים למען דיור ציבורי, דימונה  

אורי יוגב, מנהל רשות החברות הממשלתיות  
פרופ' חיים יעקובי, ראש המחלקה לפוליטיקה     

וממשל, אונ' בן-גוריון   
אסף כהן, סמנכ"ל אגף ההתיישבות, עמותת אור  

רן כהן, מחוקק חוק הדיור הציבורי  
עו"ד ד"ר יצחק לקס, יו"ר מועצת המנהלים, עמידר  
חגית סיגאוי, מובילת מאבק דיור ציבורי, באר שבע   

יובל פרנקל, מנכ"ל עמיגור  
עו"ד בקי קשת, יועצת משפטית למחלקה לצדק    
חברתי ברבנים לזכויות אדם, מנהלת מז״ח-מרכזי    

לזכויות חברתיות בשדרות ובאופקים   

שימור מורים במערכת החינוך
חדר אירוח ספרייה  11:30 - 13:30

בשיתוף רשת אמי"ת

אייל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה, משרד החינוך יו"ר 

אילת דויטש, סמנכ"לית מו"פ והערכה, רשת אמי"ת מנחה 

פרופ' חיים אדלר, יחידה לבוגרי קרן מנדל בישראל  משתתפים  
ד"ר אמנון אלדר, מנהל כללי, רשת אמי"ת  

ד"ר מירי גוטליב, מנהלת אגף א' לפיתוח מקצועי של    
עובדי הוראה, משרד החינוך  

הדר גפני, מנהלת מרכז פסג"ה חדרה  
ד"ר אביטל לאופר, סגנית ראש עיריית נתניה, ממונה    

על החינוך  
ד"ר צחי לב-רן, מנהל בית החינוך אמי"ת דביר  

דוד מעגן, מנהל תחום סטטיסטיקה של חינוך גבוה,    
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  

פרופ' יצחק פרידמן, מכללת אחווה ומכון הנרייטה סאלד  
גילה קלדרון, רשת אמית גוגיה, לשעבר מנהלת האגף    

לחינוך על-יסודי ולקידום ילדים ונוער, תל אביב  
אבי קמינסקי, מנהל מינהל החינוך, עיריית אשקלון    
ויו"ר איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות  

דני רהט, סמנכ"ל פדגוגי, רשת אמי"ת  
מוטי רוזנר, סגן מנהל מינהל עובדי הוראה, משרד החינוך  

ישראל שורק, מרצה לפילוסופיה ומנהל תכנית     
המנהיגות במרכז מנדל  

רן שמשוני, סמנכ"ל פיתוח והדרכה, פסיפס  
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 NET MED ,מנהיגות צעירה

19:00 - 16:00 חדר אירוח ספרייה אחורית 
בשיתוף אונסק"ו ישראל

ד"ר יובל גוז'נסקי, ביה״ס לתקשורת, מנחים 
המכללה האקדמית ספיר, ראש פרויקט  

הצעירים Net Med בישראל  
מיכל שוחט, ראש משותף פרויקט  

הצעירים Net Med בישראל  

מדיניות ציבורית ביחס לצעירים דיון ראשון - 

גלית וידרמן, מנהלת המחלקה לצעירים, המשרד    מגיבה 
לפיתוח הנגב והגליל  

מדיניות תעסוקה ביחס לצעירים דיון שני - 

מורן רייכמן, מנהל מטה אגף להכשרה מקצועית,    מגיבים 
משרד הכלכלה  

אייל שולי, מנהל האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח    
אדם, משרד הכלכלה  

דיון שלישי - מדיניות תקשורת ביחס לצעירים

ד״ר יחיאל שבי, דובר משרד לתקשורת מגיב 



וועדות הכנסת
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וועדת החינוך, התרבות והספורט
שונות התקצוב לחינוך בין ישובים

13:00 - 11:00 חדר אירוח ממ"צ 11203 
            

ח"כ יעקב מרג'י  יו"ר הוועדה 
ח"כ מירב בן-ארי, ח"כ איתן ברושי,  ח"כ ענת ברקו,    חברי הוועדה 

ח"כ יוסף ג'בארין, ח"כ מסעוד גנאים, ח"כ מכלוף    
מיקי זוהר, ח"כ מרדכי יוגב, ח"כ מנחם אליעזר מוזס   

הוועדה להתחדשות עירונית
שילוב חברות הדיור הציבורי במיזמי התחדשות עירונית

דיור ציבורי בהישג יד במסגרת התחדשות עירונית
13:15 - 11:15 חדר אירוח מנהלה  

ח"כ אלי כהן   יו"ר הוועדה 
ח"כ דוד ביטן, ח"כ יואב בן-צור, ח"כ יוסף ג'בארין,   חברי הוועדה 
ח"כ חיים ילין, ח"כ אורלי לוי-אבקסיס, ח"כ שולי    

מועלם-רפאלי, ח״כ נפתלי בנט, ח"כ אורי מקלב,  
ח"כ רועי פולקמן, ח"כ עיסאוי פריג',  ח"כ יואב קיש,    

ח"כ איציק שמולי     

וועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
פיקוח אכיפה ויישום חוק גיל הנשואין ככלי להפחתת 

אלימות נגד נשים
14:00 - 12:00 חדר אירוח ממ"צ 11204    

            
ח"כ עאידה תומא סלימאן יו"ר הוועדה 

ח"כ זאב בנימין בגין, ח"כ מירב בן-ארי, ח"כ אילן   חברי הוועדה 
גילאון, ח"כ ג'מאל זחאלקה, ח"כ ינון מגל, ח"כ שולי    

מועלם-רפאלי, ח"כ עמיר פרץ, ח"כ נחמן שי   

וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
קליטת עולים ביישובי התפוצות

15:00 - 13:30 חדר אירוח מנהלה 
ח"כ אברהם נגוסה  יו"ר הוועדה 

ח"כ מיכאל אורן, ח"כ יצחק הרצוג, ח"כ יצחק וקנין, חברי הוועדה 
ח"כ מרדכי יוגב, ח"כ סופה לנדבר, ח"כ קסניה סבטלובה,    

ח"כ טלי פלוסקוב, ח"כ יואל רזבוזוב  

ועדת ביקורת המדינה
אי-מיצוי זכויות חברתיות – דו"ח מבקר המדינה 65ג'             

15:15 - 13:45 חדר אירוח ממ"צ 11203 
ח"כ קרין אלהרר יו"ר הוועדה 

ח"כ דוד ביטן, ח"כ מירב בן-ארי, ח"כ איל בן-ראובן,   חברי הוועדה 
ח"כ אורן אסף חזן, ח"כ ינון מגל, ח"כ יעקב מרג'י,    

ח"כ אברהם נגוסה, ח"כ אוסאמה סעדי, ח"כ דניאל עטר,    
ח"כ עודד פורר, ח"כ נורית קורן, ח"כ איציק שמולי  
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אודיטוריום 5001, בניין ההנהלה  16:30 - 19:00

שמעון )סיימון( תמיר, מנהל יחידת התקשורת, שיווק   מנחה 
ויחסי הציבור, המכללה האקדמית ספיר  

שי בן יעיש, מנכ"ל כנס שדרות לחברה דברים 
אלון שוסטר, ראש מועצה אזורית שער הנגב  
עו"ד גלעד שר, יו"ר הוועד המנהל וחבר הנאמנים,  

המכללה האקדמית ספיר  
   

ג'ימבו ג'י ואיציק פצצתי, ראפ אקוסטי בעברית מצוחצחת אמנים אורחים 
 

נאומים חברתיים
    

ח"כ איילת שקד, שרת המשפטים  
דורית ויסמן, משוררת  

ח"כ עמיר פרץ, המחנה הציוני  
הרה״ג דוד לאו שליט״א, הרב הראשי לישראל, נשיא    

מועצת הרבנות הראשית   

הענקת פרס הצילום החברתי לשנת 2015  
במעמד אורנה גיגי, מנכ"לית המכללה האקדמית ספיר

שמעון )סיימון( תמיר יו"ר הוועדה 

קובי אוחיון, צלם ואוצר תערוכות חברי הוועדה 
ד"ר מעיין אמיר, אוצרת ותאורטיקנית  

אייל בן-דב, אמן ואוצר תערוכות    

אופיר בן נתן זוכה הפרס 



יום רביעי, 25.11
י"ג כסלו תשע"ו

11:00-09:00

מושבי בוקר  09:00 - 11:00
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בסינמטק שדרות
סינמטק 1, שדרות

09:00 - 08:30 התכנסות 
 09:25 - 09:00 פתיחת הכנס 

אלוף )מיל'( עוזי דיין, נשיא-מייסד, כנס שדרות לחברה   

אלון דוידי, ראש העיר שדרות
נאומים 

09:50 - 09:25 ח"כ נפתלי בנט, שר החינוך  
 10:15 – 09:50 ח"כ מירי רגב, שרת התרבות והספורט  
10:40 - 10:15 ח"כ אביגדור ליברמן, יו"ר ישראל ביתנו  

 11:05 - 10:40 ח"כ יאיר לפיד, יו"ר יש עתיד 
11:30 - 11:05 אבי ניסקורן, יו"ר ההסתדרות החדשה 
11:55 - 11:30 ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון 
12:20 - 11:55 ח"כ ישראל כץ, שר התחבורה 
12:45 - 12:20 ח"כ גלעד ארדן, השר לביטחון פנים 

הנני כאן
   

סינמטק 2
המושב בשיתוף אבי הדרומי

   
סא"ל )במיל'( מרק בבוט, , מורה ומחנך, פרשן   המושב בראשות 

צבאי של ערוץ 9  

אבי הדרומי, "הנני כאן" - סיפורה של הרוח הקווקזית מציג 

רוברט אברמוב, מנהל סטמאג'י ישראל משתתפים 
מרק איפראימוב, סגן ראש העיר שדרות  

ד"ר חן ברם, אנתרופולוג ופעיל חברתי, מכון     
טרומן, האוניברסיטה העברית  

חווה נחשונוב, חברת מועצה עיריית שדרות  
תא"ל )במיל'( רם שמואלי, יו"ר מתחברים לעתיד    

משותף, יו"ר השומר החדש ויו"ר כפר הנוער כפר-גלים   



14:00-12:45

מושבי צהריים  11:30 - 13:30

13:30-11:30
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הספורט מניף ערים

 סינמטק 1
בשיתוף המועצה להסדרת ההימורים בספורט

איציק לארי, מנכ"ל הטוטו מנחה 

ד"ר אביחי שניר, המכללה האקדמית נתניה ובית   מציג 
ההשקעות איפיניטי  

מוחמד אבו יונס, יו"ר בני-סכנין משתתפים 
אייל חומסקי, בעלים של אדלר חומסקי ובעלים    

של הפועל ירושלים בכדורסל  
מוטי ששון, ראש עיריית חולון  

סוגיות של אמון בחברה
הישראלית

סינמטק 2
בשיתוף הקרן לידידות

מרב בטיטו, עיתונאית, ידיעות אחרונות, גלי צה"ל המושב בראשות 

ג'ף קיי, המשנה לנשיא הקרן לידידות מציג 

ח"כ מיכל בירן משתתפים 
שולה מנחם, יו"ר ארגון המנהלים ומנהלת     

המחלקה לשירות חברתי, כרמיאל   
זיוה מקונן-דגו, מנכ״לית האגודה הישראלית     

ליוצאי אתיופיה  
עו"ד שני רבינוביץ, עמותת ידיד  



16:00-14:00

16:00-14:00

מושבי אחר הצהריים  14:00 - 16:00
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דיפרנציאליות בחינוך - כיצד?

סינמטק 1 
המושב בשיתוף משרד החינוך

פרופ' משה יוסטמן, מכון ון ליר ואונ' בן-גוריון המושב בראשות 

דודי מזרחי, מנהל אגף בכיר תקציבים,    מציגים 
משרד החינוך  

סימה עובדיה פורצנל, מנהלת תוכנית מרום  

פיני בדש, ראש מ"מ עומר משתתפים 
ד"ר איריס בן דוד-הדר, ביה"ס לחינוך אונ' בר-אילן  

אלי ישי, יו״ר מפלגת יחד, שר הפנים וסגן ראש    
הממשלה לשעבר    

 

איכות חיי חולים וזקנים בישראל

סינמטק 2
המושב בשיתוף עמותת גישה לחיים

רן רזניק, כתב ופרשן לענייני בריאות ישראל היום המושב בראשות 

פרופ' בן קורן, פרופסור מן המניין לאונקולוגיה,   מציג 
אונ' תל אביב, מנהל מכון קרינה, מרכז רפואי תל    

אביב ויו"ר עמותת גישה לחיים    

ססיל אסקוף, מנכ"לית NAJC האיגוד הבינלאומי   משתתפים 
לליווי רוחני  

יוסי היימן, מנכ"ל אשל  
ד"ר אוסנת לבציון-קורח, מנהלת ביה"ח הדסה הר    

הצופים, ירושלים  
ח"כ מיקי רוזנטל, מפלגת העבודה  
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מלגות למי?
13:30 - 11:30 חדר אירוח נתיבים 

בשיתוף מפעל הפיס 

שמעון כהן, יועץ למלגות מפעל הפיס  יו"ר ומנחה 

פרופ' ריאד אגברייה, ביה"ס לרוקחות ויועץ הרקטור   משתתפים 
לענייני סטודנטים ערבים  

חיים אומן, מנהל הקרן וראש היחידה להכוונת חיילים    
משוחררים  

סימון אלפסי, ראש עיריית יוקנעם  
שלומי אריה, מנהל מלגות קציר של קרן רש"י  

עודד ארמן, סמנכ"ל פיתוח עמותת כוכבי המדבר  
ד"ר איתי בארי, ראש התכנית למנהל השלטון המקומי    

ותכנית עתידים, אוני' חיפה  
ד"ר ראובן גל, עמית מחקר בכיר, מוסד שמואל נאמן    

למחקר למדיניות לאומית  
איציק דבש, מגזר ציבורי, מיוזמי תכניות העתודה     

לשירות הציבורי  
אורי הרמן, מנהל תחום בכיר, פרויקטים לאומיים,     

משרד ראש הממשלה  
זאב חיות, מנכ"ל עמותת ידידי עתידים  

קארן טל, מייסדת ומנכ"לית מיזם תובנות   
מרדכי כהן, מנהל המינהל לשלטון מקומי, משרד     

הפנים  
ח״כ אורלי לוי-אבקסיס, ישראל ביתנו  

מוהנא פארס, מנהל התוכנית הלאומית לקידום     
מתמטיקה ומדעים  

רחל קשת, מנכ"לית תכנית אופקים להייטק  
לוני רפאלי, עמותת דורשי טוב  

יניב שטרן, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  
רם שפע, סגן יו״ר התאחדות הסטודנטים  

מוטי ששון, ראש עיריית חולון  
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התמודדות אזרחית עם החרם נגד ישראל

16:00 - 14:00 חדר אירוח נתיבים 
בשיתוף Good Vision והמשרד לנושאים אסטרטגים והסברה

עברי ורבין, מנכ"ל גוד ויז'ן ואשר פרדמן, מרכז בכיר,   יו"ר ומנחה 
תפוצות, המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה  

נטעלי אופיר פלינט, מנכ״לית קבוצת ראות משתתפים 
אמיר אופק, מנהל מחלקה לפעילות בחברה אזרחית,    

משרד החוץ  
אל"מ )במיל'( מירי אייזן, לשעבר יועצת רה"מ  

לתקשורת זרה ומרצה לדיפלומטיה ציבורית,     
הבינתחומי הרצליה  

רוברט אלבין, מרצה בכיר לאתיקה, המכללה     
האקדמית ספיר  

UCLA פיליפ אסולין, דוקטורנט  
מר דניאל בירנבאום, מנכ"ל סודה סטרים העולמית  

ירדן בן יוסף, מנהל התוכנית לדיפלומה ציבורית במרכז    
הבינתחומי, הרצליה  

עו"ד רן בר-יושפט, סמנכ"ל פורום קהלת ופעיל     
בהסברה ישראלית  

פרופ' זהבית גרוס, ראש קתדרת אונסקו ביה"ס     
לחינוך, אונ' בר אילן  

ענבר הוכברג, יו"ר אגודת הסטודנטים, תל אביב       
ד"ר עינת וילף, עמיתה בכירה, המכון למדיניות העם    

היהודי  
גארי ויתקין, מנכ״ל צופים צבר עולמי, מנהל הפעילות    

של הצופים ברחבי העולם  
אוהד כהן, מנהל מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה  

BBDO עמית לבני, מנכ"ל משותף גיתם  
תמי לפלר, מנהלת קשרי עמיתים וניהול ידע, ארגון    

מעלה  
יעל פתיר, מנכ"לית  Jstreet, ישראל  

עו"ד דניאל רייזנר, שותף במשרד הרצוג, פוקס נאמן    
וראש המחלקה למשפט בינלאומי, ביטחון ותעשיות    

ביטחוניות  
איתן שוורץ, יועץ ראש עיריית תל אביב-יפו לנושאים    

בין-לאומיים  
APCO Worldwide ערן שישון, סמנכ"ל  



וועדות הכנסת
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וועדת העבודה, הרווחה והבריאות
הסדרת המכללות הטכנולוגיות להכשרת הנדסאים בישראל

10:00 - 08:30 חדר נתיבים  
           

ח"כ אלי אלאלוף יו"ר הוועדה 

ח"כ ישראל אייכלר, ח"כ מיכל בירן, ח"כ מירב בן-ארי,   חברי הוועדה 
ח"כ אילן גילאון, ח"כ ג'מאל זחאלקה, ח"כ מאיר כהן,    

ח"כ אורלי לוי-אבקסיס, ח"כ שולי מועלם-רפאלי,    
ח"כ יעקב מרגי, ח"כ אברהם נגוסה, ח"כ איימן עודה,    

ח"כ טלי פלוסקוב, ח"כ נורית קורן, ח"כ איציק שמולי   
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יום רביעי י"ג כסלו תשע"ו   25.11.2015
19:00 - 16:30 אולם 1, סינמטק שדרות 

שמעון )סיימון( תמיר, מנהל יחידת התקשורת, שיווק   מנחה 
ויחסי הציבור, המכללה האקדמית ספיר  

אלון דוידי, ראש העיר שדרות ברכות 
ג'ף קיי, משנה לנשיא, הקרן לידידות  

אוהד פרץ, יוצר ומוזיקאי, שדרות  מופע מוסיקלי 

הענקת פרס היזם החברתי ע"ש מנחם בגין ז"ל לשנת 2015 
פרופ' אריה נאור, מזכיר הממשלה בשנים 1977-1981,   יו"ר הועדה 

פרופ' למדעי המדינה, ראש החוג לפוליטיקה     
ותקשורת במכללת הדסה  

פרופ' משה מאור, מראשי המחלקה למדעי המדינה,   חברי הועדה 
האונ' העברית ירושלים  

אריאלה רבדל-נדקוב, מלאה תפקידים רבים במגזר הציבורי,    
בתפקידה האחרון שימשה כמנהלת אגף שיקום שכונות חברתי  

לירן ג'רסי, מייסד ומנכ"ל שער שיוויון זוכה הפרס  

הענקת אות המופת החברתי להתנדבות לאומית לשנת 2015
ד"ר ברוך לוי, נשיא המועצה הלאומית להתנדבות ברכות 

עו"ד יורם סגי-זקס, יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות לאומית   

ד"ר ברוך לוי, נשיא המועצה הלאומית להתנדבות ויו"ר   יו"ר הוועדה 
צוות ארגון גמלאי צה"ל   

מר אמנון אלתר, ליונס ישראל חברי הוועדה 
אינג' מרוואן זיבק, נציב ליונס ישראל   

בת-שבע שטראוכלר, סגנית יו"ר שדולת הנשים בישראל  
עו"ד פנינה תמנו-שטה, חברת כנסת לשעבר, פעילה חברתית  

הרב חיים פריד, יו״ר עמותת סעד ומרפא  זוכי הפרס 
קורן אמיתי, מיזם אתר כל-זכות  

רעיה שטראוס בן-דרור, פעילה לפיתוח תחומי תרבות ואמנות   

שיח בנושא פריפריה-מרכז 2015
ד"ר זוהר אביטן בהנחיית 

בהשתתפות כבוד נשיא המדינה ראובן )רובי( ריבלין וקובי אוז
אלוף )במיל'( עוזי דיין, נשיא-מייסד כנס שדרות לחברה דברי סיכום 



דרכי הגעה לכנס
מפות ודרכי הגעה לאזור

החנייה בסינמטק שדרות תתאפשר במקומות החנייה הסמוכים

המכללה האקדמית ספיר

סינמטק שדרות - רח׳ הדקל 4

ניתן להגיע ברכבת לתחנת שדרות וכן באוטובוסים
אשקלון

אגד - אשקלון )תחנה מרכזית( – שדרות )מרכז( 363, 365, 366, 21, 22
באר שבע

אגד - באר שבע )תחנה מרכזית( – שדרות )שדרות מרכז( 363, 366
מטרופולין - באר שבע )תחנה מרכזית( – שדרות )א. תעשייה( 353, 383

ירושלים
אגד - ירושלים )תחנה מרכזית , בנייני האומה( – אשקלון )תחנה מרכזית( 437, 436

אשקלון )תחנה מרכזית( – שדרות )מרכז( 363, 365, 366, 21, 22
חיפה

אגד - חיפה )מרכזית חוף הכרמל( – תל אביב  )תחנה מרכזית(910
תל אביב )תחנה מרכזית( –  אשקלון )תחנה מרכזית( 301,310,300,363,365,21

אשקלון )תחנה מרכזית( – שדרות )מרכז( 363, 365, 366, 21, 22
לפרטים נוספים

http://www.metropoline.com :מטרופולין - מודיעין: 5900* | אתר
http://www.egged.co.il :אגד - מודיעין: 03-6948888 | אתר

http://www.rail.co.il :רכבת - מודיעין: 5770* | אתר



w w w . s a p i r . a c . i l

פרטים נוספים
המכללה האקדמית ספיר, ד.נ. חוף אשקלון 7916500

טל': 077-9802846
פקס': 077-9802556

kennes@sapir.ac.il :דוא"ל
פייסבוק: כנס שדרות לחברה 2015

 www.sapir.ac.il/kennessderot :אתר
החנייה תתאפשר במגרשי החנייה החיצוניים של הקמפוס 

האקדמי ספיר והעיר שדרות

24-25.11


