
 20/2/2020-19   חברה בישראל-לחוקרי צבא החמישיכנס כנרת  טיוטת תכנית

  19/02/2020-יום ד' ה

  הרשמה וכיבוד – 09:30-10:00

האלוף במיל' אילן בירן, ראש המועצה מר עידן  –פתיחת הכנס. ברכות  822אודיטוריום  - 10:00-10:20

 גרינבאום, נשיא מכללת כנרת פרופ' שמעון גפשטיין. 

תרבות הניהול בחיל האוויר  "מליאת פתיחה בנושא   821אודיטוריום  - 10:20-11:30
מר מיקי   'מילבמנכ"ל מכללת כנרת אל"מ  ,יו"ר". והשפעתה על העולם העסקי בישראל

  .לב
 במיל' אבי ארוךתא"ל  •

 שמואל גורדון '  ד"ר אל"מ במיל •
 אורן גל מיל. באל"מ  •

12:00-13:30  
  .בר אילןלבל אוניברסיטת  אודי . יו"ר פרופ': מגמות בשיח המלחמתי1מושב 

אוניברסיטת בר אילן פרופ' אודי לבל  בר אילןיברסיטת ואונ הפתוחה יברסיטההאונ, גב' דנה מסד •
 ".השלכות שיח התקבלות סיקור המלחמות החדשות -דוקטרינת 'צילום הקטב"מ' " – מרכז בס"או

צ'רנוביל: התקבלות סדרה פופולארית בשיח " –יברסיטה העברית בירושלים האונ, גב' קארין מצקו •
 ". מחקר בתרבות ביטחון השוואתית -התקשורתי 

יברסיטת ואונ  הפתוחה  יברסיטההאונ  ומרכז בס"א וגב' דנה מסד  בר אילן  אוניברסיטת  ,פרופ' אודי לבל •
 ".ההגיונות המארגנים את הרטוריקה של היכל הזיכרון: הצעה לקריאות פרשניות" – בר אילן

 
ביצור המכללה האקדמית בית  יו"ר ד"ר אבי. חוסן ופתרונות איום,-פרצות בהגנת העורף הישראלי: 2מושב 

 .ברל

"חוסנה ועמידותה של החברה  - האקדמית בית ברלהמכללה ', מילב סא"ל ד"ר אבי ביצור, •
 .הישראלית"

לבנת היסוד להגנת -"צבא הגנת העורף - חוקר בנושא ביטחון לאומי ,'מילב תא"ל ד"ר דב תמרי, •
 .העורף"

הערכות לפינוי -"חוסן לאומי -בשומרון  אוניברסיטת אריאל ,'מילב אל"מ דוקטורנט שי בלאיש, •
 .אוכלוסייה תחת אש"

 ורס"ן אייה דולב,אוניברסיטת שטרסבורג  צה"ל, ראש מרכז הסיקור, טיארגיאן,-רוני אורט דוקטורנ •
 .ההקשר המצרפי של תפישת האיום"-"אזורי קו העימות - צה"ל רמ"ד מחקר ותודעה,

 
 שמואל מוסד  ,. יו"ר ד"ר כרמית פדןהסברה משני צידי המתרס בקונפליקט הישראלי פלסטינימסעי  :  3מושב  

 . לאומית מדיניות למחקר נאמן
אסטרטגיית חמאס בלוחמה המהפכנית   –"אי אלימות    -ד"ר רון שלייפר, אוניברסיטת אריאל בשומרון   •

 נגד ישראל". 

 דיפלומטיה שקטה". –יצחק מועלם  •
הקמפיינים  "מקרה בוחן ייחודי של תקשורת משברית: -ד"ר כלילה מגן, אוניברסיטת בר אילן  •

 .השבויים והנעדרים בישראל"התקשורתיים של משפחות 
"תקשורת דו כיוונית בין ענף תב"ל בדובר צה"ל  –אמירה בז'רנו, דוקטורנטית אוניברסיטת בר אילן  •

 ובין כתבי החוץ: החוליה החסרה בדיפלומטיה הציבורית בישראל".
 

 בשומרון., אוניברסיטת אריאל יו"ר ד"ר עוזי בן שלום : טרור ולוחמה נגד טרור.4מושב 

 טרור עם בהתמודדות המודיעין אתגרי: מבית האויב את "דע –טופור  לב ר"וד גולן( אודי) אהוד ר"ד •
 פנימי"

"התנסות יום־ - ד"ר עוזי בן־שלום, ניב גולד, קורין ברגר, אבישי אנטונובסק, דביר פלג ונחמיה שטרן •
 ניתוח ראיונות עם לוחמים ומפקדים בחיל ההנדסה הקרבית של צה"ל".  -יומית בלוחמת מנהרות 

"תרומת כוחות למבצעים מיוחדים של צבא ארה"ב למבצעים  -, אוניברסיטת בר אילן יאיר אנסבכר •
 .בעצימות גבוהה בעשורים האחרונים"

המחלוקת על פעולות הגמול של צה"ל " - ושלים, דוקטורנט, האוניברסיטה העברית בירמבורך כהן •
  ".1956-1953בגבול ירדן בשנים 



 ד"ר אמיר גילת עורך -דברי הסבר על שת"פ עם מערכות  + בית אחי 0ארוחת צהריים קומה  13:30-15:00

 מערכות.כתב העת 

15:00-16:30  
 דן ע״ש כנרת מכון יו"ר פרופ' הלל נוסק. הזיכרון. במלאכת רבים קולות:  ותקשורת זיכרון, מלחמה: 5 מושב

 הירדן.  בעמק כנרת אקדמית מכללה, שומרון
 מלחמת של הקרב  משדות אהבה מכתבי" – הירדן עמק כנרת אקדמי מכללה  עזר-גל( ריימ)מרים  ד"ר   •

 וחבריה".  משפחתה, החיילים לאהוביה ח"פלמ  לוחמת חיילת בין מכתבים חליפת: העצמאות
"הזיכרון הציבורי של מלחמת ששת הימים בזמן   –עם, אוניברסיטת ברנדייס, ארה״ב  -ד"ר פנינה אביר •

 (: משמעות החסר בנושאי מגדר, יחידות עזר, ויחסי מלחמה  ושלום".2017) 50-( וביובל ה 1967אמת )
זיכרונותיהם ממלחמת יום הכיפורים: לוחמי דור המדינה וספרי " –אור, מכלת ספיר -ד"ר עמיר בר •

 ".השפעותיהם על הזיכרון הלאומי ותרבות הזיכרון בישראל

"קולותיהם של  -פרופ' הלל נוסק, מכון כנרת ע״ש דן שומרון, המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן  •
 קורבנות הטרור מבקשים לתת משמעות לקורבן.

 
 גולן, האוניברסטיה העברית בירושלים.יו"ר פרופ' גליה : סקירת ספרים: 6מושב 
 /"בתיאטרון ישראלים חיילים דמויות: לגברויות במה"הקיבוצים  סמינר ברקאי, מכללת סיגל ר"ד •

  Breaking the Binaries in Security".   בנגב גוריון-בן אוניברסיטת,  שלו-הראל אילת' פרופ – המציגה •
Studies: A Gendered Analysis of Women in Combat . 

 בירושלים.  העברית האוניברסיטה, גולן גליה' פרופ - המגיבה
 

 יו"ר פרופ' סמדר בן אשר אוניברסיטת בן גוריון בנגב.  חוסן לאומי וחוסן חברתי. :7מושב 

 ההתיישבות,  כאתוס הנצחה - "שוב צומחת החיטה אך, "בשומרון אריאל אוניברסיטת  חיימוביץ, רחל •
 ובנימין.  בשומרון הדתית הציונית

אביב־ תל האקדמית המכללה, כהן בוקק יערית ר"וד בנגב גוריון בן אוניברסיטת, אשר בן סמדר' פרופ •
בין שכול פרטי לציבורי: לימינליות ועבודת רגשות של אלמנות צה"ל "- הרצליה הבינתחומי והמרכז ,יפו

 "בדואיותמן הציונות הדתית ואלמנות צה"ל 
 נאמן שמואל מוסד, גל ראובן ר"דו לאומית מדיניות למחקר נאמן שמואל , מוסדפדן כרמית ר"ד •

 "הצעה למודל רב תחומי לחוסן לאומי".  - לאומית מדיניות למחקר
 

 יו"ר ד"ר איל לוין, אוניברסיטת אריאל בשומרון. : היבטים ארגוניים ואנושיים.8מושב 

כיצד התבוננות מנקודת המבט של הון אנושי מאפשרת  –גיל, "ממשאבי אנוש להון אנושי -אושרי בר •
 להגדיל את ההון האנושי במדינת ישראל ולא רק למלא את השורות"

 1948 בשנים ל"בצה בכירים קצינים בקרב אינטלקטואליזם – למקצוענות אינטלקט "בין –חיים יוגב  •
 "2018 עד

 באוגדות ותהליכים מבנים השתנות - החדשים העימותים בסבך" ההומאני נמר"ה– תורגמן רוניאל •
  לחימה". בזמן ל"בצה לוחמות

מיליטריזם תועלתני :יחסי " – אריאל ואוניברסיטת הפתוחה האוניברסיטה, נאמני אלעדד"ר  •
  ."וצה"ל בראשית המדינההאוניברסיטה העברית 

18:30 -17:00  
 קמפינסקי, מכללת אפרתה (רוניאהרון )יו"ר ד"ר  : דת וצבא.9מושב 

גיל, "תוכנה באמונה: תעסוקת נשים חרדיות בתפקידי פיתוח תוכנה -בר סולמון ואושרי אסתר •
 בצה"ל".

לתנ"ך במערכת הצבאית ובקרב תמורות ביחס  -התנ"ך ו"רוח צה"ל"  -ד"ר דוד שניאור, מכללת שאנן  •
 הפיקוד הבכיר".

 של הצבאי השירות במסלול וצבא חברה בין הגבולות טשטוש: ולומדים לוחמים"  –' אברמוביץ שלמה •
 ההסדר" ישיבות

 הדתי" החייל של הזכויות בשיח אפשריות "תמורות –קמפינסקי, מכללת אפרתה  (רוניאהרון )ד"ר  •
 

 כנרת מכון יו"ר פרופ' הלל נוסק.. וביקורת מסגור- צה״ל ומדיניות פעילות של התקשורתי : הסיקור10מושב 
 הירדן. בעמק כנרת אקדמית מכללה, שומרון דן ע״ש
אתיקה עיתונאית "בדם " -אילן -ד"ר אורי פז, המרכז לתקשורת בינלאומית, אוניברסיטת בר •

 – 1993דפוסי סיקור של אירועי טרור במבחן הזמן  - LONG-SHOT-ל CLOSE-UP-הנפגעים": מ
2019" 

 מצוק והביקורת "התקשורתהירדן.   בעמק כנרת אקדמית מכללהנוסק,   ופרופ' הלל דרורי פרופ' זאביק •
 יצוקה" עופרת ועד איתן



אוניברסיטת בן אשר,  בן ופרופ' סמדר , מכללת קיילנגרמן גז ד"ר רונימכללת ספיר, , עטר בן ד"ר אלה •
ההתנגשות בין קולו של הממסד וקולות  -"כשצועקים 'להירגע' מחכים לפיצוץ הבא" -גוריון בנגב 

 ."תושבי עוטף עזה ברשתות החברתיות

 -הירדן  בעמק כנרת אקדמית מכללהה, שומרון דן ע״ש כנרת ופרופ' הלל נוסק,מכון פרנקל חייםד"ר  •
 ".2012-1994 הבולטות; פרויקט "צבא קטן וחכם" בעיתונות העבריתשלבית של -"הזרימה הדו

 
 יו"ר ד"ר אסף מלחי, המכון הישראלי לדמוקרטיה. לצה"ל. ס: מודל הגיו11מושב 
 "הלגיטימציה לדיפרנציאציה ב"צבא העם". –גיא ברוקר, המרכז למדעי ההתנהגות צה"ל  •
צבא בישראל   –יחסי חברות   מאתגר את צבא העם?" מי    –ד"ר אסף מלחי, המכון הישראלי לדמוקרטיה   •

 ועמדות שונות כלפי מודל הגיוס לצה"ל".
מה עלול  –"מצבא של בנים לצבא של אחרים  –ד"ר יונתן פרימן, האוניברסיטה העברית בירושלים  •

 . "?להתרחש אם ישראל תאמץ את מודל הגיוס הצבאי האמריקאי

 פרטים בהמשך... – תרבותי כולל כיבוד -אירוע חברתי 19:00

  אודיטוריום אלפרין

 20/02/2020 -יום ה' ה

  ארוחת בוקר במלונות

 ( 9:30) רישום + אסיפה כללית  08:30-10:00

 .מליאת רמטכ"לים וסגני רמטכ"לים. יו"ר אלוף במיל' אילן בירן 10:00-11:30

 י אייזנקוטרא"ל במיל' גד •
 רא"ל במיל' שאול מופז  •
 וילנאי אלוף במיל' מתן  •
 ינסקילפאלוף במיל' משה ק •

12:00-13:30  
 בעמק כנרת אקדמיתה המכללה, ארי בן איל' פרופ ר"יו. בינלאומיים בוחן ילמקר השוואתית הצצה: 12 מושב
 .הירדן

• Prop. Eyal Ben-Ari, Kinneret College in the Sea of Galilee – "The Contemporary Japanese 
Self-Defense Forces, No Longer Disguised: The Final Normalization of the Japanese 
Military?" 

• Prop. Saya Kiba, Komatsu University, Japan – "What Retired JSDF Officers Talk About 
When They Talk About Civil-Military Relations"  

• Prop. Atsushi Yasutomi, Miyazaki International College – " Will the Public’s High Support 
for the Japan Self-Defense Force’s Disaster Relief Help Promote Support for its Combat?" 

• Dr. Yoav Kapshuk, Kinneret College in the Sea of Galilee and Michael Kochin, Tel-Aviv 
University – " Territorial Conflicts and the New New World Order" 

 
 .הפתוחה האוניברסיטה, ישי בן עפרה ר"ד ר"יו .מדים על זהויות: 13 מושב
 האזרחית". בספירה צבאי הון של בהמרה ומעמד מגדר של "הצטלבויות - זורין-פומרנץ לימור •
"אני ויתרתי  - אילן-אוניברסיטת בר, ופרופ' סופי וולש המכללה האקדמית אשקלון, ד"ר לאה איציק •

על הצבא אבל לא ויתרתי על המשפחה שלי": המפגש בין גורמי סיכון, משאבי חוסן ועיצוב זהות 
 ".בקרב צעירים יוצאי אתיופיה בצה"ל

 תשתית – מפלגתית /אידיאולוגית זהות וגיבוש המלחמה אופי, צבאי תפקיד" – צדוק שלמה ר"ד •
 ."אמפירי למחקר תיאורטית

 



 .אילן בר אוניברסיטת, כהן סטיוארט' פרופ ר"יו. הציבורי המרחב וניהול ל"צה: 14 מושב

מעבר "  – אילן-בר אוניברסיטת סטיוארט כהן' הקריה האקדמית אונו, פרופ ,עמיחי כהן' פרופ •
 ".ל'פערים' בין צבא לחברה: קיטועים עימותים ואיחודים בישראל

 ".עמדות ציבוריות הקשורות להגנה לאומית: ניתוח השוואתי של ישראל ופינלנדעיצוב " – הדר מאיה •

היכן להניח את העורף? התמודדות הנהגה חינוכית לגיל הרך " – ד"ר רוני גז לנגרמן, מכללת קיי •
 ".החדשה במלחמה

 -ציבורית שותפות של סיפורה: שירותי אזרחי בתווך צבאית פעולה" - חזום רונן, שניר איילת, לוי טלי •
 ".ההדרכה בקריית( PPP) פרטית

 
 .חיפה אוניברסיטת, יוסף בר אורי' פרופ ר"יו .הצבא על ופיקוח ביקרות: 15 מושב
ביטחונית: פריזמה לדיון מושגי ביחס לפיקוח  -תרבות פוליטית" - ספיר מכלת, אור-בר עמיר ר"ד •

 ".הפוליטי על הצבא
 ".מודיעין צבאי כמעריך לאומי: המקרה הישראלי" - חיפה אוניברסיטת, יוסף בר אורי' פרופ •

 –תחקור והפקת לקחים ממבצעים וממלחמות בצה"ל " -, המכללות הצבאיות דרוק דותן ר"ד •
 ".המלצות למלחמה הבאה

 0ארוחת צהריים בית אחי קומה  13:30-14:30

14:30-16:00  
 .יו"ר פרופ' יגיל לוי, האונברסיטה הפתוחה : סקירת ספרים.16מושב 

 ושיברו. האתוס – ל"צה נכי זכויות -גזית  גולד רינת ד"עו •
 מחולשה לחלישה. –אור, מכללת ספיר -ד"ר עמיר בר •

 
 למחקר נאמן שמואל גל, מוסד ראובן ר"דיו"ר  אזרחי.-: טירונים, מלש"בים ושירות לאומי17מושב 

 לאומית מדיניות

 מדיניות למחקר נאמן שמואל מוסדד"ר עפרה בן ישי, האוניברסיטה הפתוחה, ד"ר קיסר איילה,  •
"השירות   –  הירדן בעמק כנרת האקדמית מכללההוד"ר איתמר ריקובר, אוניברסיטת בר אילן ו  לאומית

 טק הישראלי".-הלאומי האזרחי לקידום ההי
"כיצד אסטרטגיות ההתמודדות   –לבינסון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  -בראוןארנה  פרופ'  שגיא קפלן,   •

מסייעות לטירונים להתמודד עם לחצי החצי שנה הראשונה לשירותם בצה"ל: השוואה בין טירונים 
 משלושה ֵחיילֹות, בשתי נקודות זמן שונות".

ד"ר , אוניברסיטת שטרסבורג צה"ל, הסיקור,ראש מרכז  טיארגיאן,-דוקטורנט רוני אור, וולדמן ענת •
 "מניעים של נכונות". -לאומית  מדיניות למחקר נאמן שמואל גל מוסד ראובן

 ".לוחמים לא שיח" – בשומרון אריאל אוניברסיטת, לוין איל ר"וד שדה יעל •
 
 .הירדן בעמק כנרת האקדמית המכללה, ארי בן איל' פרופ ר"יו. אנשי מילואים בין שני עולמות: 18 מושב
חוק שירות המילואים בישראל: צמצום " –, האוניברסיטה העברית בירושלים יונת ריין ספיר •

 ".האוטונומיה הצבאית ושינוי מערכת היחסים שבין החברה, הצבא והמדינה
הירדן  בעמק כנרת האקדמית המכללה, פרופ' איל בן אריו  ד"ר מוטי ספראי, המכללה האקדמית הרצוג •

ניתוח המנגנונים  –חורי הקלעים" של הגידול בכוח האדם בעקבות מלחמת יום הכיפורים אמ" -
 ".הארגוניים

בנושא מודל חדש לשירות  , שר החינוך לשעבר, שי פירוןהרב  :סיכום מליאת 16:15-17:15

 . המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן,  יו"ר פרופ' הלל נוסק –

 

 


