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יום שני
 25בנובמבר 2019
(אולם ישיבות)

 9:30–9:00התכנסות
 9:45–9:30דברי פתיחה :ד"ר כפיר כהן לוסטיג
 11:15–9:45משטרי רגולציה פיננסית בעידן הגלובלי :התפתחויות ואתגרים
יו"ר :פרופ' זאב רוזנהק
פרופ' רות פלאטו-שנער ,בנקאות חוצת גבולות (:)Cross-Border Banking
אתגרי הרגולציה הפיננסית לנוכח הגלובליזציה של השווקים הפיננסיים
עו"ד יעל קריב-טייטלבאום ,אתגרי פרדיגמת "הממשליות החדשה" :בין הגלובלי ללוקלי
ענבר מזרחי-בורוכוביץ ,פרדיגמת האחריות הפיננסית במבט מקומי:
ניתוח השוואתי של משטרי מידע פיננסי בארה"ב ,שבדיה ,צרפת וישראל
ד"ר ענת לייבלר ,מהמדעי לגלובלי :שני אופנים של סטנדרטיזציה בינלאומית

 13:00–11:30שולחן עגול
הגלובליזציה של רפואה-גנטיקה כמחוללת תהליכי שינוי מורכבים
ורבי-סתירות
יו"ר :ד״ר אינה לייקין | פרופ' דני פילק | ד"ר חדוה אייל | ד"ר חגי בועז | ד"ר סנאית גיסיס
ד"ר ציפי עברי

 13:45–13:00הפסקת צהריים
 15:15–13:45מזרח–מערב ,מזרח–מזרח ,דרום–דרום :נתיבים אחרים של גלובליזציה
יו"ר :פרופ' חגי רם
ד"ר אורי פרויס" ,אמריקה (הלטינית) שלנו" :דיאלוגים קריאוליים על ציוויליזציה וברבריות,
בין הלאומי לגלובלי
ד"ר גיורא אלירז ,גלובליזציה של רעיונות בהקשר אסלאמי :המקרה המעניין של מצרים הקרובה
ואינדונזיה שמעבר לקו האופק
עמרי אילת ,בעיות מזרחיות ,פתרונות טכניים :מסילת ברלין–בגדאד ,הטכניון והתחרות הגדולה על המזרח

 17:00–15:30מושבים מקבילים
שולחן עגול :קבוצת המחקר "מזרח תיכון גלובלי" – תובנות ולקחים
(אולם ישיבות)
יו"ר :ד"ר און ברק | פרופ' חגי רם | פרופ' רלי שכטר | פרופ' עודד היילברונר | ד"ר אורית יקותיאלי

אמנות הגלובלי (פולונסקי ,חדר סמינרים )207

יו"ר :ד"ר טל דקל
ד"ר אילת זהר ,הביאנלות העולמיות :גלובליזם ושוויון או אוריינטליזם וניכוס?
ד"ר עתליה שרגאי ,לצלם גלובליזציה :אנשים ,מרחב ותרבות לאורך הדרך הפאן-אמריקנית
פרופ' טלי כץ-גרו ,הון תרבותי ואי-שוויון חברתי בעידן הגלובליזציה של התרבות

18:30–17:15

הרצאת אורחת (באנגלית) (אודיטוריום ון ליר)

Enclosures of the Commons: Neoliberal Globalization
in Post-Colonial Perspective

פרופ' שאליני ראנדריה ראש מרכז הירשמן לדמוקרטיה,
המכון ללימודים בינלאומיים מתקדמים בז'נבה

18:30

קבלת פנים

יום שלישי
 26בנובמבר 2019
התכנסות (ון ליר ,לובי עליון)

9:30–9:00
 11:00–9:30מושבים מקבילים
הגירה בינלאומית וגבולות האזרחות (אולם ישיבות)

יו"ר :ד"ר גל לוי
ד"ר ליאור ארז ,לכול המרבה במחיר :אזרחות למכירה ,ויזות זהב ,והגבולות האתיים והפוליטיים
של הגיון השוק
ד"ר רתם רוזנברג-רובינס ,תגובת-נגד רוויית סתירות" :קרימיגריישן" כתגובה לגלובליזציה וכמערכת
של ריבוד אזרחי
ליאור בירגר ,הראויים והלא-ראויים :מדיניות כלפי פליטים ,שרטוט גבולות ,והשפעתם על הפרקטיקה
של עובדים סוציאליים

שולחן עגול :עולם הפיתוח הבינלאומי – יישומים לוקליים לרעיונות גלובליים
(אודיטוריום פולונסקי)
יו"ר :ד"ר רעות ברק וויקס | ד"ר ראויה אבורביעה | יהלי עזאני | מאיה וויטפילד | גל קרמרסקי
רינה קדם

 12:45–11:15מושבים מקבילים
קפיטליזם גלובלי ,פופוליזם וה(אי)-סדר העולמי החדש (אולם ישיבות)

יו"ר :ד"ר דניאל דה מלאך
ד"ר אריה קרמפף ,גלגולי הניאוליברליזם הגלובלי – לחשוב מחדש על תפקידה של ארה"ב
ד"ר אפרים דוידי ,המשבר הקפיטליסטי ועתיד הגלובליזציה :על השינוי ביחסי הכוחות בין מרכז לפריפריה
ד"ר גל לוי" ,פעם כטרגדיה ופעם כפארסה" :האומנם הלאומיות חוזרת?

תרגום ואימוץ של נרטיבים חוצי גבולות (אודיטוריום פולונסקי)

יו"ר :פרופ' גיא מונדלק
ד"ר חנה פולין-גלאי ,הגלובליזציה של עדויות השואה :צדק ותרגום
ד"ר חן ברם ,לזכור את חוג'לי בישראל :על העברה של קונפליקטים אתנו-לאומיים לזירות חדשות
ד"ר חן משגב ,פוליטיקה אקטיביסטית ותנועות חברתיות בין הגלובלי למקומי :ממחאת האוהלים למחאת
הלהט״ב

 14:00–13:00הפסקת צהריים
 15:30–14:00מושבים מקבילים
		

שולחן עגול (מחקר  :)TraffLab-ERCהתמודדות עם ניצול עובדים בעידן
הגלובלי – גישה ביקורתית למאבק הבינלאומי בסחר בבני אדם (אולם ישיבות)
יו"ר :ד"ר הילה שמיר | ד"ר תמר ברקאי | עו"ד חני בן ישראל | ד"ר אבינעם כהן | יונת בן עוזר
ד"ר תמר מגידו | יהל קורלנדר

מושגים משתנים של ביטחון (אודיטוריום פולונסקי)

יו"ר :ד"ר ארנית שני
ד"ר איתן ברק ,ממוקשי נ"א לנשק גרעיני :גלובליזציה ועליית החברה האזרחית בתחום
פירוק ובקרת נשק
ד"ר איתן טפר ,גלובליזציה והגבול האחרון של החברה הגלובלית

17:30–15:45

פאנל מסכם תיאוריות של גלובליזציה (אולם ישיבות)
יו"ר :פרופ' יהודה שנהב
פרופ' מיכל פרנקל ,גלובליזציה :מבט לא גלובלי
פרופ' ג'וליה רסניק ,בינאום של בתי ספר ממלכתיים בארגנטינה ,בקוסטה ריקה ובאקוודור –
השוואה גלובלית ניאו-ובריאנית
פרופ' דפנה הקר ,משפחתיות גלובלית – גלובליזציה משפחתית

17:45

דברי סיום והענקת פרס ההרצאה הטובה ביותר

ד”ר כפיר כהן לוסטיג מכון ון ליר בירושלים
פרופ’ זאב רוזנהק האוניברסיטה הפתוחה
פרופ’ רות פלאטו-שנער המכללה האקדמית נתניה
עו”ד יעל קריב-טייטלבאום האוניברסיטה העברית בירושלים
ענבר מזרחי-בורוכוביץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד”ר ענת לייבלר אוניברסיטת בר-אילן
ד”ר אינה לייקין האוניברסיטה הפתוחה
פרופ’ דני פילק אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד”ר חדווה אייל אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד”ר חגי בועז מכון ון ליר בירושלים
ד”ר סנאית גיסיס אוניברסיטת תל אביב
ד”ר ציפי עברי אוניברסיטת חיפה

ליאור בירגר האוניברסיטה העברית בירושלים
ד”ר רעות ברק-וויקס האוניברסיטה העברית בירושלים
ד”ר ראויה אבורביעה מכון ון ליר בירושלים
יהלי עזאני האוניברסיטה העברית בירושלים
מאיה וויטפילד תבל בצדק
גל קרמרסקי מכון ון ליר בירושלים
רינה קדם מכון ערבה
ד”ר דניאל דה מלאך המכללה האקדמית ספיר
ד”ר אריה קרמפף המכללה האקדמית תל אביב יפו
ד”ר אפרים דוידי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד”ר גל לוי האוניברסיטה הפתוחה
פרופ’ גיא מונדלק אוניברסיטת תל אביב
ד”ר חנה פולין-גלאי אוניברסיטת תל אביב
ד”ר חן ברם המכללה האקדמית הדסה ,מכון טרומן,
האוניברסיטה העברית בירושלים
ד”ר חן משגב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ’ חגי רם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד”ר אורי פרויס אוניברסיטת תל אביב
ד”ר גיורא אלירז האוניברסיטה העברית בירושלים,
אוניברסיטת וושינגטון (סיאטל)
עמרי אילת אוניברסיטת תל אביב

ד”ר הילה שמיר אוניברסיטת תל אביב
ד”ר תמר ברקאי המכללה האקדמית תל חי ,אוניברסיטת תל אביב
עו”ד חני בן ישראל אוניברסיטת תל אביב
יונת בן עוזר אוניברסיטת תל אביב
ד”ר אבינעם כהן המכללה למנהל ,אוניברסיטת תל אביב
ד”ר תמר מגידו אוניברסיטת חיפה
יהל קורלנדר המכללה האקדמית תל חי ,אוניברסיטת תל אביב

ד”ר און ברק אוניברסיטת תל אביב
פרופ’ חגי רם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ’ רלי שכטר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ’ עודד היילברונר שנקר
ד”ר אורית יקותיאלי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד”ר טל דקל סמינר הקיבוצים ,אוניברסיטת תל אביב
ד”ר אילת זהר אוניברסיטת תל אביב
ד”ר עתליה שרגאי סמינר הקיבוצים
פרופ’ טלי כץ-גרו אוניברסיטת חיפה

ד”ר ארנית שני אוניברסיטת חיפה
ד”ר איתן ברק האוניברסיטה העברית בירושלים
ד”ר איתן טפר אוניברסיטת מקגיל

פרופ’ שאליני ראנדריה המכון ללימודים בינלאומיים
מתקדמים בז’נבה
ד”ר גל לוי האוניברסיטה הפתוחה
ד”ר ליאור ארז אוניברסיטת חיפה
ד”ר רתם רוזנברג-רובינס האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ’ יהודה שנהב אוניברסיטת תל אביב ,מכון ון ליר בירושלים
פרופ’ מיכל פרנקל האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ ג’וליה רסניק האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ דפנה הקר אוניברסיטת תל אביב

חברי הוועדה המייעצת :פרופ' גדי אלגזי ,ד"ר דניאל דה־מלאך ,ד"ר כפיר כהן לוסטיג ,פרופ' גיא מונדלק ,ד"ר אורנית שני
הפקה :תום מהגר ,גל קרמרסקי ,ענת שלם

להרשמה

הכניסה חופשית
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