
עוקרים פעריםעוקרים פעריםעוקרים פעריםעוקרים פעריםעוקרים פעריםעוקרים פעריםנוטעים צדק חברתי
כנס מכון הרטמן לישראל יהודית ודמוקרטית 

17:00–21:30 הכנס המרכזי

15:00–16:30 שולחנות עגולים

הנושאיו“ר השולחןשם הארגון
האם ניתן להגיע להגשמה עצמית במציאות של פערים חברתיים?רֹני יבין ונדב ברמןאלול

תרומת הגותו של מרדכי מ. קפלן לדיון ישראלי עכשווי

איתי תשתש ואור הישיבה החילונית
סנדרוביץ'

"תרבות לכל" -  תרבות ככלי ליצירת קהילה

המדרשה באורנים
"ניגון נשים"

השפה הפמיניסטית-יהודית כמשאב חיוני לצדק חברתי בישראלדבורה עברון

המכון לאסטרטגיה 
ציונית 

אלירן זרד, עדי ארבל, 
רועי ירום

צדק חברתי: וגר זאב עם ברל? צדק חברתי בראי ההגות הציונית לגווניה

לימור ספראי ומיכאל המכון לחקר הקיבוץ הדתי
בן אדמון

הקיבוץ עודנו הפתרון: השיתוף כמנוע לצמצום פערים

"והארץ לא תימכר לצמיתות"- פירוק ממ"י ומחיקת הדיור הציבוריאייל טרציצקיהמעורר

מגדר, צניעות והמרחב הציבורי בישראלהרב ענת הופמןהמרכז לדת ומדינה

"שבת ישראלית" – השבת כבסיס לבניית תרבות משותפת ומקיימת בישראלעינט קרמרטבע עברי ומרקם

תפקידם הציבורי של המשורריםחוה פנחס כהןכרם

צדק חברתי מנקודת מבטו של אלוהיםדרור בונדימדרשת עין פרת

מכון גנדל 
במעגלי צדק

יחסי עבודה וצדק כלכליאיתן גור אריה

ידידיה חזני, הרב יואב מרכז חינוכי בחנתון
אנדי

המרחב הציבורי - רשות הרבים או שטח הפקר?

הרב שאול פרבר עתים
ועידית נחמן

צדק וקבורה - הילכו שניהם יחדיו?

'דע מאין באנו ותדע לאן תלך, על החלום/החזון בעקבות העבר!'שלמה פוקסקולות

אבי דאבוש, אביה שתיל
ספיבק, סתיו שפיר

שינוי חברתי כפעולה יהודית

יהדות וצדק כלכלי: שוק חופשי או אנשים חופשיים - סוגיות בתלמוד הבבלי הרב מיכה אודנהיימרתבל בצדק

תמורה -
יהדות ישראלית

הרב יאיר ליפשיץ 
והילה בן-דורי

האם צדק אקולוגי (תקינה מתקדמת) יוצר בהכרח צדק חברתי (עלויות 
יקרות של חיים ופיתוח)?

מליאת פתיחה:

מהי חברה צודקת?

הרב ד“ר דניאל הרטמן, נשיא מכון שלום הרטמן
חה“כ שלי יחימוביץ‘, יו"ר מפלגת העבודה

האם פרויקט הצדק נכשל בישראל? 
מוקי צור פרופ‘ אבי שגיא 

חוקר, היסטוריון ומחנך, חבר קיבוץ עין-גב מכון שלום הרטמן ואוניברסיטת בר אילן 
יו“ר: דב אלבוים, מכון שלום הרטמן

מכון שלום הרטמן 
מזמין את הציבור לכנס ט"ו בשבט 

יום רביעי, ט"ו בשבט תשע"ב
8 בפברואר 2012

18:30–19:00  הפסקה וכיבוד קל    |    19:00–20:30  מושבים מקבילים:

מושב א: מי מוביל את המהפכה?

יו״ר: אפרת דגני-טופורוב, במעגלי צדק
איציק אלרוב, ממובילי המחאה החברתית

חילי טרופר, מנהל ברנקו וייס רמלה

איציק שמולי, יו“ר התאחדות הסטודנטים 

מושב ב: מדיניות הצדק 
החברתי–יהודי

יו״ר: ד"ר אריאל פיקאר, תכנית בארי, 
מכון שלום הרטמן

ד"ר דרוד אידר, חוקר ועיתונאי 
ב'ישראל היום'

ד“ר מאיר בוזגלו, האוניברסיטה 
העברית ויו"ר תנועת תיקון

פרופ‘ יוסי יונה, אוניברסיטת בן-גוריון, 
צוות המייעצים למחאה החברתית

במבי שלג, עורכת ארץ אחרת

מושב ה: האם המרחב הציבורי שייך 
לציבור?

יו״ר: ד"ר אורית אבנרי, מכון שלום הרטמן

הרב אורי איילון, מנכ"ל תנועת ירושלמים, ומוביל 
קמפיין 'לא מצונזרת'

נופר דנן, פורום התחבורה הציבורית, מגזר חרדי

שי הורוביץ, עורך עיתון המבשר

חנה פנחסי, מכון שלום הרטמן

מושב ד: צדק ואדמה

יו״ר אמוץ עשהאל, וול סטריט ג'ורנל ומכון 
שלום הרטמן

עו"ד סאוסן זהר, ארגון עדאלה

בצלאל סמוטריץ‘, תנועת רגבים

משה קריף, מנהל עמותת תהודה

אלוף (במיל.) אורי שגיא

מושב ו:
שוויון מגדרי ברחוב ועל מדרגות הרבנות

יו״ר: בתיה כהנא-דרור, יו"ר ארגון מבוי סתום

פרופ‘ רחל אליאור, החוג למחשבת ישראל, 
האוניברסיטה העברית

הרב אבי גיסר, ראש מינהל החינוך הדתי

פרופ‘ מנחם לורברבוים, מכון שלום 
הרטמן ואוניברסיטת תל אביב

חה“כ עתניאל שנלר, 
מפלגת קדימה

20:30–21:30 מושב נעילה

מושב ג: צבא העם:
אתגרי השירות המשותף

יו״ר:  אל"מ (במיל.) יעקב קסטל, מכון 
שלום הרטמן

רונית ארנפרוינד-כהן, תנועת אנשים 
לקידום שוויון בישראל 

אל"מ (במיל.) הרב משה הגר-לאו, 
ראש המכינה הקד"צ יתיר

אלוף (במיל.) אלעזר שטרן, הקרן 
לרווחה לנפגעי השואה בישראל

הכנס 
יתקיים 
במכון הרטמן, 
רחוב גדליהו אלון 11 
ירושלים

לעדכונים ולהרשמה:
www.hartman.org.il/tzedek
ת י ש פ ו ח ה  ס י נ כ ה

לפרטים נוספים: 5675320/34–02

18:30–17:00

*בשיתוף ’מבוי סתום'


