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יום רביעי, 21 באפריל 
דברי פתיחה: ד"ר כפיר כהן לוסטיג      15:45–15:30 

 מכון ון ליר בירושלים

מושבים מקבילים     17:15–15:45

מושב רעיונות: כסף, תחבורה וטכנולוגיה  
יו"ר: עמית לין, מכון ון ליר בירושלים   

קפיטליזם קשוב | צבי סטפק, ארגון קפיטליזם קשוב ישראל  

כסף מייצג ערך: מהנחה למשימה | אריאל ישראל, מובילאיי  

כשל השוק בתחבורה ובשוק החופשי | יוסי סעידוב, יזם חברתי  

מדוע טכנולוגיית המידע אינה ניטרלית במהותה, מי אחראי להשלכותיה   

TOMIA החברתיות, וכיצד לקדם את הנושא בישראל | שי אופיר, חברת

מושב: תפיסות של אחריות והדדיות: סביבה, אדריכלות ומטריארכיה   

יו"ר: ד"ר כפיר כהן לוסטיג, מכון ון ליר בירושלים  

גנדהי הסביבתי | ריקי לוי, אוניברסיטת ג’ינדל, הודו  

ממשבר הקורונה לקראת חלופה פוסט-מערבית, פוסט-פטריארכלית   

ופוסטקפיטליסטית | ד"ר אראלה שדמי, אקטיביסטית פמיניסטית וחוקרת עצמאית

אדריכלות ודאגה | ד"ר שלי כהן, אוניברסיטת תל אביב  

שולחן עגול: העיר היצרנית ופוסטקפיטליזם 
מנחה: רוני ארז, מרכז השל לקיימות

בהשתתפות: רן רביב, מרכז השל לקיימות
ד"ר אורלי רונן, אוניברסיטת תל אביב 

 מתן ישראלי, מוסללה  | אלון אלירן, עץבעיר

מקס גרובמן, חוקר עצמאי, פעיל בהתארגנות כאןתוקם

שולחן עגול: מבט פמיניסטי על הכנסה בסיסית אוניברסלית 
מנחה: הדס בן אליהו, מכון ון ליר בירושלים

 בהשתתפות: ד"ר ענת הרבסט-דבי, אוניברסיטת בר-אילן
 ד"ר מירי אנדבלד, הביטוח הלאומי | מיקי פלד, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' שרית הלמן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

שולחן עגול: עיצוב מחדש של הפריפריה הישראלית 
מנחה: אבי דבוש, תנועת הפריפריות ומנכ"ל רבנים לזכויות אדם

 בהשתתפות: אסף רז, שתיל-הקרן החדשה לישראל
 ד"ר יצחק אהרונוביץ', מרכז מנדל למנהיגות בנגב

אסתר עקיבא, תנועת הפריפריות; מרכז השל לקיימות
סלימאן אל הוואשלה, שתיל-הקרן החדשה לישראל

רויטל ברלינשטיין, האגודה הישראלית לצדק חלוקתי
ד"ר בתיה רודד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

יוגב שרביט, כלכלן מוניציפלי

מושבים מקבילים     19:00-17:30

מושב: ביקורת ושינוי במרחבי המשחק, האמנות והטכנולוגיה  

יו"ר: ד"ר צמרת לוי-דפני, מכון ון ליר בירושלים   

ייצור רגע אוטופי-טרנספורמטיבי במופע תיאטרון: מעבר לביקורת הקיים |   

ד"ר נפתלי שם טוב, האוניברסיטה הפתוחה

אמנות ומשחק כמרחב פעולה של התנגדות ושינוי: אסטרטגיות ומיקומים   

אפשריים | ד"ר אלי ברודרמן, מכללת אורנים

שולחן עגול: הדרך ליצירת משק תזונתי בריא, דמוקרטי ומקיים 
מנחה: פרופ׳ אפרת מונסונגו אורנן, האוניברסיטה העברית בירושלים

בהשתתפות: פרופ׳ רונית אנדוולט, אוניברסיטת חיפה
ד״ר אלון שפון, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' ניר אביאלי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
TheMarker פרופ' גיא רולניק, אוניברסיטת שיקגו; מייסד ועורך לשעבר

 שולחן עגול: תקשורת ה״פייק ניוז״ כתוצר של הקפיטליזם וחזון 
לעיתונות פוסטקפיטליסטית  

מנחה: לי ירון, הארץ
TheMarker ,בהשתתפות: גל גבאי, עיתונאית | איתן אבריאל

שוקי טאוסיג, העין השביעית | יאיר טרצ'יצקי, ארגון העיתונאים

 game changer :שולחן עגול: הקהילות השיתופיות בישראל 
או אלטרנטיבה מקומית? 

מנחה: נעמיקה ציון, חברת הקיבוץ העירוני מגוון בשדרות
בהשתתפות: ד"ר ארנה שמר, האוניברסיטה העברית בירושלים

נגה שמיר, קבוצת אדמה בקיבוץ פלך, רכזת מעגל הקבוצות
 ד"ר גילי גופר, הקיבוץ העירוני תמוז בבית שמש; מכון בן-גוריון בנגב

ג'יימס גרנט רוזנהד, קיבוץ משעול בנוף הגליל

שולחן עגול: תפקיד העסקים הקואופרטיביים בכלכלה ובחברה בישראל 
מנחות: עו"ד שלומית שיחור-רייכמן ועו"ד רותי לירז-שפירא, משרד הכלכלה 

והתעשייה, יחידת רשמת האגודות השיתופיות
בהשתתפות: רו"ח דורון שורר, קבוצת מבטחים והפניקס

ד"ר שרה אדום, חוקרת בתחום הקואופרטיבים
עו"ד מרב ניב, התנועה הקיבוצית

אורי אופיר, ברית הקואופרטיבים לצדק חברתי, כלכלי וסביבתי
טל ישועה, משקי עמק הירדן וצמח מפעלים

אבי דיאמנט, האגודה השיתופית מושב לכיש )'ענבי טלי'(
אוריה כספי, קואופרטיב הניקיון תנז'יף

עו"ד דודו קוכמן, תנועת האיחוד החקלאי
 שמוליק דודאי, החברה הכלכלית במוא"ז משגב

גור שלי, תנועת תרבות

מושב צוות מחקר: "פוסטקפיטליזם" במכון ון ליר     20:15-19:00 

יו"ר: ד"ר כפיר כהן לוסטיג, מכון ון ליר בירושלים
ד״ר אלי קוק, אוניברסיטת חיפה

ד"ר יאיר קלדור, אוניברסיטת תל אביב
מיקי פלד, אוניברסיטת תל אביב

שני כהן, דוקטורנטית, אוניברסיטת הרווארד 
ד"ר הגר צמרת, מכון ון ליר בירושלים

הרצאת אורח     21:30-20:30 

 Postcapitalism: Its Present, Its Two Possible
Futures and a Story in between

 Lecture by YANIS VAROUFAKIS, Member of Greek Parliament
 and MeRA25 leader, DiEM25 co-founder; Professor of Economics,

University of Athens

יום חמישי, 22 באפריל 

מושבים מקבילים     17:00-15:30

מושב רעיונות: קהילות וארגון קהילתי
יו"ר: שיר ברבי, מכון ון ליר בירושלים  

 מטבעות קהילתיים כאמצעי לקידום חברה פוסטקפיטליסטית |

יניב כרמל, חוקר עצמאי

פוסטקפיטליזם קהילתי – אוטופיה שהייתה | בן מורג, ארגון ארץעיר

 אמון וסולידריות בעיתות משבר: אפריקה והעידן הפוסטקפיטליסטי |

Technical University of Munich ,אביבה שמש

 "עיר לכולן" חיפה | עו"ד דנה מירטנבאום, איתך-מעכי – משפטניות 

למען צדק חברתי, ונעמה לזימי, חברת מועצת העיר חיפה

שולחן עגול: אמנות מבוססת קהילה 
מנחה: אודי אדלמן, המרכז לאמנות דיגיטלית חולון

בהשתתפות: הדס עפרת, מכללת דוד ילין
ד"ר מאשה זוסמן, בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

ד"ר רונן אידלמן, ערב רב

מושב: קואופרטיבים, רווחה וייצור – ביקורת החלופות הקיימות
יו"ר: ד"ר אדם קלין-אורון, מכון ון ליר בירושלים 

הומוגניזציה תאגידית ככלי למניעת חלופה לקפיטליזם: הטרגדיה של 
הקואופרציה הצרכנית בישראל | עו"ד יפעת סולל, אוניברסיטת חיפה

פוסטקפיטליזם כשינוי פעילות הייצור; מדינת הרווחה כשלב מעבר לחברה 
פוסטקפיטליסטית | ד"ר אורי זילברשייד, אוניברסיטת חיפה

 האם הגות הצדק החלוקתי יכולה להביט מעבר לקפיטליזם? 

עמרי עברון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

שולחן עגול: מבט אנטי-קולוניאלי על פוסטקפיטליזם בפלסטין ובישראל 
מנחה: זהר רגב, מוזיאון הטבע הפלסטיני

בהשתתפות: פרופ' אילן פפה, תנועת מסע למען מדינה דמוקרטית אחת
פרופ' אורן יפתחאל, יוזמת ארץ לכולם

ד"ר ראויה אבורביעה, המכללה האקדמית ספיר
 עמנואל שחף, תנועת הפדרציה

עו"ד שרי בשי, ארגון דמוקרטיה לעולם הערבי עכשיו

שולחן עגול: מקפיטליזם נדל"ני לחברה פוסטקפיטליסטית 
מנחה: אדר' שרון שלוסברג דינור, אגף תכנון העיר ירושלים

בהשתתפות: אדר' פרי חמם
שירה אבני, לשעבר מנהלת היחידה לשיתוף ציבור במחלקה לעבודה קהילתית, 

עיריית ירושלים
עודד סרי, דייר ותיק בפרויקט תמ"א | איציק בלול, דייר חדש בפרויקט תמ"א 

מושבים מקבילים    18:45-17:15

שולחן עגול: עתיד העבודה והטכנולוגיה 
מנחה: ד"ר ליאור זלמנסון, אוניברסיטת תל אביב

בהשתתפות: פרופ' ערן פישר, האוניברסיטה הפתוחה
עידו שדה מן, יזם טכנולוגיה בתחומי הבלוקצ'יין

ד"ר רומי מיקולינסקי, בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
ד"ר נמרוד קוזלובסקי, הרצוג אסטרטגיות

 שולחן עגול: ארגוני החברה האזרחית – שינוי מדיניות 
בסביבה ניאו-ליברלית 

מנחה: רן מלמד, פורום ארלוזורוב
בהשתתפות: פרופ' הדרה בר מור, המכללה האקדמית נתניה

ישי מנוחין, ארגון מזון ואוניברסיטת בן גוריון בנגב
הילה שניוק, הסתדרות העובדים

לירון בהרב מייזלס, אוניברסיטת בן גוריון ורשת עמיתי פורום ארלוזורוב
אבי דבוש, מנכ"ל רבנים לזכויות אדם | עינב יוגב, פורום ארלוזורוב

שולחן עגול: ספרות מדע בדיוני ופוסטקפיטליזם 
 מנחים: ליאת שחר קשתן, האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה, 

ואהוד מימון, עורך היה יהיה: שנתון לספרות ספקולטיבית
בהשתתפות: גלי גולן, ניהול ידע וכתיבה טכנית

דמיאן הופמן, מהנדס, מרצה בתחומי מדע בדיוני, מדע וחברה
 יעל פורמן, סופרת מדע בדיוני ופנטזיה

נעמי כרמי, מנכ"לית מוח כוורת, מיזם המתאים ספקי שיווק דיגיטל לעסקים

שולחן עגול: מגורים שיתופיים עירוניים 
מנחות: ד"ר אורה בלום, אוניברסיטת בר-אילן ואדר' קרן אבני, המכללה למינהל

בהשתתפות: 
יונת מרטון רזון, מינהל המעבר דרומה  | הילה לובנוב, עיריית תל אביב–יפו

שולחן עגול: תעסוקה, משמעות, התארגנות 
 מנחים: רועי דיין סטולר, חוקר תרבות 

BADEEL וליאל מגן, ממקימי הקואופרטיב האזורי
בהשתתפות: ראם שמואלביץ', חוקר קהילות | ניר מנחם, רכז משק בקיבוץ סמר

דגנית אבנת, רכזת משק בקיבוץ סמר | ד"ר אורי אמיתי, אוניברסיטת חיפה
ברוך אורן, יזם חברתי 

מושבים מקבילים     20:30-19:00

 מושב רעיונות: חקלאות, מזון ועבודה
יו"ר: דפנה שרייבר, מכון ון ליר בירושלים 

חקלאות והעיר הפוסטקפיטליסטית | תמי צרי, עץבעיר

 דמוקרטיית מזון: ביטחון תזונתי אקולוגי לכולם | 

מאיה דומן שפיטלניק, עו"ד קהילתית

 התורה כמקור לביקורת על הקפיטליזם ולחזון של כלכלה אחרת |

הרב מיכה אודנהיימר, ארגון תבל בצדק

ביטול העבודה | הלני קול, דרור ישראל

מושב: לחשוב מחדש על מוסדות חברתיים
יו"ר: ענת שלם, מכון ון ליר בירושלים

 לחזק את מוסדות האמינות החברתית | 

ד"ר רונן מנדלקרן, אוניברסיטת תל אביב | ד"ר מיכל קורא, אוניברסיטת חיפה

לדמיין משטר רווחה פוסטקפיטליסטי: חשיבה מחודשת על פרקטיקה של 
עבודה סוציאלית | ד"ר חגית סיני-גלזר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

שולחן עגול: בנקאות קואופרטיבית  
 מנחים: עו"ד תום דרומי-חכים, מנכ"ל אופק אגודת אשראי, 

ועו"ד יפעת סולל, אופק אגודת אשראי
 Value^2 ,בהשתתפות: נגה לבציון נדן

 עו"ד יואל בריס, צוות בריס – חקיקת פרק אגודות אשראי בחוק הפיקוח 

על שירותים פיננסיים

שולחן עגול: לעשות לקפיטליזם בית ספר: חינוך פוסטקפיטליסטי 
 מנחים: ד"ר עודד ציפורי, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

וד"ר איתי שניר, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
בהשתתפות: ד"ר גל הרמט, סמינר הקיבוצים והמכללה לחברה ואמנויות 

בקרית אונו | ד"ר יועד אליעז, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
יסמין הלוי, עורכת ומתרגמת 
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