ד"ר רועי קיבריק
שלום,
אני בן  , 42נשוי ללילך ואב לשלושה ילדים מקסימים ,בן קיבוץ שמרת וחבר קיבוץ מזרע.
אני ד"ר ליחסים בינלאומיים ,משמש כמנהל המחקרים של מכון מיתווים למדיניות-חוץ אזורית ,וכמנכ"ל עמותת
בית הספר הדמוקרטי (הממלכתי) בעמק יזרעאל.
ההתפתחויות האחרונות בחברה הישראלית ויחסיה עם הסביבה ,ובכללן הפגיעה בדמוקרטיה ,העמקתו של
הכיבוש ,צמיחת הפערים החברתיים-כלכליים והכרסום בסולידריות ,תחושת הייאוש הגוברת ,והדחיפות שהן
מייצרות ,הביאו אותי להיכנס לזירה הפוליטית ,ולבקש לתרום מיכולותיי ,אמונתי ,ומרצי להתמודדות עם שלל
האתגרים הללו:


ניתן וצריך לקדם חיי שלום עם הפלסטינים ומדינות ערב  -בתוך המדינה ועם שכנינו ,ולהתקדם בתהליך
מדיני דו-צדדי ותהליך אזורי המחזקים זה את זה ותומכים זה בזה .לא קץ לתביעות אך קץ לכיבוש
ולסכסוך האלים.



ניתן וצריך להצטרף למאבק הדמוקרטי-ליברלי העולמי אל מול הגל הפופוליסטי-לאומני .יש להסכים
מחדש על גבולות הדמוקרטיה הישראלית ,תוך קידום סולידריות ושוויון כלכלי-חברתי.



ניתן וצריך לשנות את מערכת החינוך בארץ  ,וליצור מערכת ממלכתית-הומניסטית ומגוונת ההולמת את
החיים באלף השלישי ,החל בלידה ועד לגיל השלישי.

לאורך השנים אני פועל לקידום השלום ולשינוי חברתי בזירה החינוכית ,האזרחית והמחקרית.


כמנהל המחקרים של מיתווים – המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית ,אני פועל לשיפור מערך החוץ
הישראלי ,לקידום השלום בין ישראל והפלסטינים ,לחיזוק הזהות הדמוקרטית ,ולהשתלבותה של ישראל
באזורים סביב לה.



מילאתי תפקידים חינוכיים רבים בשומר הצעיר ,במועצות אזוריות ,בקיבוצים ,כמנהל חברת הנעורים
רעות (בעין השופט) ,כמורה לאזרחות בתיכון ,ועד היום אני משמש כמנכ"ל עמותת בית הספר
הדמוקרטי בעמק יזרעאל.



העבודה המחקרית שלי עוסקת בתהליכי הגלובליזציה ,בסכסוך הישראלי-פלסטיני ,במשא ומתן
לשלום ,ובשאלות  -מדוע אנשים מתנהגים כפי שהם מתנהגים וכיצד ניתן לשנות זאת .אני בעל תואר
ראשון בהיסטוריה ומדעי המדינה ,ותואר שני בתיאוריה פוליטית מאוניברסיטת חיפה ,ודוקטורט ביחסים
בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.



כעמית מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי בתל אביב ( ,)INSSיזמתי והובלתי את הפרויקט של
המרכז למשא ומתן יישומי בו נבחנו חלופות להבנת הסכסוך הישראלי-פלסטיני והצעות לפתרונות
אפשריים .שימשתי בעברי כחוקר במכון דיוויס ליחסים בינלאומיים בירושלים ,וחוקר אורח בקינג'ס קולג'
לונדון.
אני מאמין שיכול להיות טוב יותר ,ושביכולתנו לעשות יותר טוב,
אני מזמין אתכם ליצור עמי קשר ,לשוחח ,להיפגש ,ולהכיר לעומק,
רועי

Phone No.: 058-4538558

Twitter: @SergioKkibrik
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