
יום חמישי 28 בינואר 2016, י“ח בשבט תשע“ו
יום רביעי 27 בינואר 2016, י“ז בשבט תשע“ו

כנס כנרת השלישי לאגודת חוקרי צבא-חברה
תמורות ביחסי צבא-חברה בישראל

בעידן המלחמות החדשות

במכללה האקדמית כנרת



9.30-9.00:     התכנסות ורישום
10.00-9.30:   מליאת פתיחה  | אודיטוריום 812 בית אחי

דברי ברכה: 
אלוף )מיל( אילן בירן, יו”ר הועד המנהל, המכללה האקדמית כנרת

תא”ל )מיל( עוזי קרן, ראש המועצה האזורית עמק הירדן
פרופ’ שמעון גפשטיין, נשיא המכללה האקדמית כנרת

ד”ר ראובן גל, מיסד ויו”ר אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל

11.00-10.00: הרצאת פתיחה  | אודיטוריום 812 בית אחי
פרופ’ זהבה סלומון, אוניברסיטת תל-אביב וכלת פרס ישראל לחקר העבודה הסוציאלית לשנת תשס”ט 

השפעותיה השונות של החשיפה החוזרת ונשנית למלחמות על החברה הישראלית.

12.45-11.15: רצועת מושבים במקביל

מושב מס’ 1 
דילמות מוסריות וארגוניות  |  כיתה 811 בית אחי

יו”ר: פרופ’ שאול קמחי, המכללה האקדמית תל-חי 
שבויי  משפחות  ובין  המדינה  שבין  ביחסים  משתקפות  שהן  כפי  בישראל,  וחברה  צבא  ביחסי  תמורות 
מלחמה, שבויי עימות ונעדרים במעבר לעידן המלחמות החדשות פרופ’ אלכסנדר בליי, אוניברסיטת אריאל

“בלכלוך הזה אני נכנס פנימה?” המחסום המחשבתי בדרג הפיקודי הבכיר של צה”ל בנוגע לצלילות בקישון
ד”ר ציפי גושפנץ, חוקרת עצמאית 

דילמה מוסרית בתנאי מלחמה: עקרון המידתיות, דתיות, עמדות פוליטיות ואישיות סמכותית
פרופ’ שאול קמחי, המכללה האקדמית תל-חי; פרופ’ אסא כשר, אוניברסיטת תל-אביב

כיצד מודדים שינויים בהעברת סיכון פרופ’ יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה

מושב מס’ 2 
אתגרים חדשים  |  כיתה 813 בית אחי

יו”ר:  ד”ר קובי מיכאל, המכון למחקרי בטחון לאומי 

צבאות חובה, מתנדבים ומלחמות מר יונתן פרימן, האוניברסיטה העברית בירושלים

לוחמת סייבר ומשמעויותיה החברתיות-ביטחוניות ד”ר גיא לשם, המכללה האקדמית אשקלון

מודל הפנתגרם למנהיגות בעידן הפוסט-מודרני -  הסיפור של אמ”ן
רס”ן ענבר שריפט, אמ”ן; גב’ אלונה אייזנברג, יועצת ארגונית

יום רביעי 27 בינואר 2016, י“ז בשבט תשע“ו

כנס כנרת השלישי לאגודת חוקרי צבא-חברה
תמורות ביחסי צבא-חברה בישראל

בעידן המלחמות החדשות

מכללה האקדמית כנרת



מושב מס’ 3 
לדמיין מלחמה: תסריטים ומטפורות של לחימה והשפעתם על האדם בקרב  |  כיתה 828 בית אחי

יו”ר: ד”ר עוזי בן-שלום, אוניברסיטת אריאל; גב’ כרמית פדן,  המכון למחקרי בטחון לאומי והאוניברסיטה 
העברית בירושלים   

הפקת משמעות ותפקוד במהלך לחימה – גישה מעוגנת שדה ד”ר עוזי בן-שלום, אוניברסיטת אריאל; 
רס”ן ד”ר איציק בנבניסטי, מז”י ואוניברסיטת חיפה

הבניה חברתית במצבי משבר – מפקדים כמבני מציאות
גב’ כרמית פדן, המכון למחקרי בטחון לאומי והאוניברסיטה העברית בירושלים

השפעתה “הקשה” של “העוצמה הרכה”: ביטויים בשדה הקרב
פרופ’ אודי לבל, אוניברסיטת אריאל  ומכון כנרת ע”ש דן שומרון; ד”ר רוני מש, אוניברסיטת אריאל; 

ד”ר עוזי בן שלום, אוניברסיטת אריאל       

הפקת משמעות בקרב בדרג המערכתי והאסטרטגי – מנגנונים מסדרים ומאפשרים  
רס”ן ד”ר יצחק בנבניסטי, מז”י ואוניברסיטת חיפה;  רס”ן מתניה צחי, מז”י

מושב מס’ 4 
היבטים של המלחמות החדשות  |  כיתה 829 בית אחי

יו”ר: פרופ’ בועז גנור, המרכז הבינתחומי הרצליה

תפיסת היכולת להתמודדות עם אירוע חירום- השפעת היערכות ואימון מקדים רס”ן ענת וולדמן, אט”ל

כיצד העברנו את המלחמה בסביבה העוינת ממתקפה אסטרטגית למגננה אסטרטגית 
תא”ל )מיל( ד”ר דב תמרי, המכללה האקדמית בית ברל     

התנהגות דעת קהל במצבי חירום: שלטון מול צבא ד”ר רוני גז לנגרמן, אוניברסיטת בר-אילן

במקום בו אין אנשים: על האתגרים הצפויים לצה”ל כתוצאה מהשימוש הגובר בכלי נשק בלתי מאוישים
סא”ל סמואל בומנדיל, חיל החינוך והנוער

מושב מס’ 5
יחסי אקדמיה-צבא בישראל )שולחן עגול(  |  כיתה 835 בית אחי

מנחה: פרופ’ גבי בן-דור, אוניברסיטת חיפה
דוברים: 

פרופ’ גבי בן-דור, אוניברסיטת חיפה
ד”ר דן שיפטן, אוניברסיטת חיפה

אלוף )מיל( גרשון הכהן, מרכז בס”א, אוניברסיטת בר-אילן
תא”ל אפרים לפיד, אוניברסיטת בר-אילן

יום רביעי 27 בינואר 2016, י“ז בשבט תשע“ו

כנס כנרת השלישי לאגודת חוקרי צבא-חברה
תמורות ביחסי צבא-חברה בישראל

בעידן המלחמות החדשות

מכללה האקדמית כנרת



13.45-13.00 ארוחת צהריים רחבת קומה 0 בית אחי

15.30-14.00: רצועת מושבים במקביל

מושב מס’ 6 
מבט על צה”ל – מבפנים ומבחוץ  |  כיתה 811 בית אחי

יו”ר: ד”ר אלישבע רוסמן-סטולמן, אוניברסיטת בר-אילן

ביטחון, חירות ועיתונות: סיקור  ענייני צבא וביטחון בישראל בשנות האלפיים
ד”ר אביתר בן-צדף, המרכז הבינתחומי הרצליה

שרות החובה בצה”ל והמתח הלאומי-ליברלי אל”מ )מיל( רונן איציק, אוניברסיטת חיפה

חוסן פיקודי: כיצד הוא תורם להתאקלמות מיטבית של טירונים בצה”ל?
גב’ נירית פורטוגז, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; גב’ ארנה בראון-לבינסון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

להביט במאכלת: הלם קרב בקולנוע התיעודי הישראלי מר אדם צחי, אוניברסיטת תל-אביב  

מושב מס’ 7
משפחה וצבא- במפגש בין שני ארגונים תובעניים  |  כיתה 813 בית אחי

יו”ר: ד”ר בתיה בן-הדור, אוניברסיטת אריאל

שילוב קריירה ומשפחה בקרב אנשי צוללת: ניתוח מקרה רס”ן דנה שן, ממד”ה

אימהות בארגון הצבאי רס”ן לימור פומרנץ-זורין, ממד”ה    

ארגון “ישן” אבות “חדשים”? קצינים לוחמים בין הקריירה הצבאית לאבהות רס”ן ד”ר מיטל עירן יונה, ממד”ה   

המתח שבין הקריירה בצבא ובין הרצון והמחויבות לבית ולמשפחה
רס”ן דותן אבירם, יוהל”ן; מר אור ענבי, אוניברסיטת בר אילן 

מושב מס’ 8
ממדף הספרים – מחברים מספרים  |  כיתה 828 בית אחי

יו”ר: פרופ’ סטיוארט כהן, אוניברסיטת בר-אילן

הטור השביעי וטוהר הנשק: נתן אלתרמן על ביטחון, מוסר ומשפט )הוצ’ הקיבוץ המאוחד(
השופט ואלוף )מיל( ד”ר מנחם פינקלשטיין, בית המשפט המחוזי, מחוז מרכז

יום רביעי 27 בינואר 2016, י“ז בשבט תשע“ו

כנס כנרת השלישי לאגודת חוקרי צבא-חברה
תמורות ביחסי צבא-חברה בישראל

בעידן המלחמות החדשות

מכללה האקדמית כנרת



לפקודה תמיד אנחנו? התנועה הקיבוצית והצבא 1957-1948 )הוצ’ יד טבנקין( ד”ר אהרון עזתי, יד טבנקין

גדוד בני ערב: תולדותיה של יחידת המיעוטים בצה”ל משנת 1948 ועד 1956 )הוצ’ מערכות( 
ד”ר רמי זיידן, Zentrum Moderner Orient, ברלין

The 1973 Yom Kippur War and the Reshaping of Israeli Civil-Military Relations (Lexington Books)z
ד”ר איל לוין, אוניברסיטת אריאל ומכון כנרת ע”ש דן שומרון; פרופ’ אודי לבל, אוניברסיטת אריאל ומכון  

כנרת ע”ש דן שומרון

מושב מס’ 9
גיוס חרדים לצה”ל: משמעויות ליחסי צבא-חברה-פוליטיקה בישראל  |  כיתה 829 בית אחי

יו”ר: ד”ר ראובן גל, מוסד שמואל נאמן למחקרי מדיניות לאומית, הטכניון

ציפיות ותגמולים של קבוצות פריפריה משירות צבאי
ד”ר אסף מלחי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב והמכון הישראלי לדמוקרטיה

עלייתם )ונפילתם?( של “צבא העם” ו”עולם הישיבות” החרדי
ד”ר גלעד מלאך, הקריה האקדמית אונו והמכון הישראלי לדמוקרטיה

נצ”ח יהודה – פריצת דרך בשילוב החרדים בצה”ל ד”ר זאב דרורי, מכון כנרת ע”ש דן שומרון

מושב מס’ 10
אתגר הגנת העורף  |  כיתה 835 בית אחי

יו”ר: ד”ר אבי ביצור, המכללה האקדמית בית ברל     

טרור, אנטי-שבירות, והשפעות על העורף הישראלי אל”מ )מיל( אמיר ירום, המכללה האקדמית בית ברל     

רפואה, טיפול, פינוי – עורף אזרחי משני עברי הגבול ב”צוק איתן” ד”ר אבי אברגיל, המכללה האקדמית בית ברל       

המאבק בחרדה ובדיכאון בגיל השלישי: לקחי “צוק איתן” ד”ר אבי ביצור, המכללה האקדמית בית ברל     

מקרה חקר של הגנת עיר ב”צוק איתן” – העיר חולון מר דרור שלו, עיריית חולון    

16.00-15.30: הפסקה

יום רביעי 27 בינואר 2016, י“ז בשבט תשע“ו

כנס כנרת השלישי לאגודת חוקרי צבא-חברה
תמורות ביחסי צבא-חברה בישראל

בעידן המלחמות החדשות

מכללה האקדמית כנרת



יום רביעי 27 בינואר 2016, י“ז בשבט תשע“ו

כנס כנרת השלישי לאגודת חוקרי צבא-חברה
תמורות ביחסי צבא-חברה בישראל

בעידן המלחמות החדשות

מכללה האקדמית כנרת

17.30-16.00: רצועת מושבים במקביל

מושב מס’  11
ספרא וסייפא ומה שביניהם; עיצוב היחס למלחמה בספרות הרבנית המודרנית  |  כיתה 811 בית אחי

יו”ר: פרופ’ סטיוארט כהן, אוניברסיטת בר-אילן

גילויו מחדש של הספר “שלטי הגיבורים” לר’ אברהם בן דוד פורטלאונה )שער אריה(: התהליך ומשמעותו.
פרופ’ סטיוארט כהן, אוניברסיטת בר-אילן

היחס למלחמה: דגמים שונים העולים מתוך המסורת היהודית ההלכתית ד”ר משה הלינגר, אוניברסיטת בר-אילן

מפעולת קיביה ועד מבצע צוק איתן: התפקיד המשתנה של פסקי הלכה הנוגעים לאתיקה צבאית
ד”ר קלמן נוימן, מכללת הרצוג

מושב מס’ 12
ישן וחדש בשיח הצה”לי על השואה  |  כיתה 813 בית אחי

יו”ר: פרופ’ ניצה דוידוביץ, אוניברסיטת אריאל

בין גטו וארשה לעזה – תמורות בשיח הלחימה הישראלי
ד”ר איל לוין, אוניברסיטת אריאל ומכון כינרת ע”ש דן שומרון

העם הפולני בעיני חיילים ובני נוער המבקרים בפולין פרופ’ ניצה דוידוביץ’, אוניברסיטת אריאל

מנהיגות במבחן: משלחות צה”ל לפולין ככלי לקידום מנהיגות פיקודית  גב’ אסנת אור לרר, חוקרת עצמאית   

מושב מס’ 13 
אתרי ממשק בין צה”ל והחברה  |  כיתה 828 בית אחי

יו”ר: אל”מ )מיל( עפרה בן ישי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ישראל וצבא מקרקעי ישראל - יחסי מערכת הביטחון עם המגזר האזרחי במרחב הגיאוגרפי
ד”ר עמירם אורן, חוקר עצמאי

צבא החינוך לישראל: עמדות מנהלים ומורים במסגרת מעורבות הצבא בבתי ספר על-יסודיים בישראל
ד”ר תמי הופמן, אוניברסיטת תל-אביב ומכללת סמינר הקיבוצים

מעבר צה”ל לנגב: ציפיות חברתיות מארגון משתנה רס”ן ד”ר מוטי ספראי, ממד”ה

הצבא בשירות שוק העבודה – המרת הון חברתי ותרבותי מהצבא אל שוק העבודה
ד”ר דנה גרוסוירט קחטן, האוניברסיטה הפתוחה   



יום רביעי 27 בינואר 2016, י“ז בשבט תשע“ו

כנס כנרת השלישי לאגודת חוקרי צבא-חברה
תמורות ביחסי צבא-חברה בישראל

בעידן המלחמות החדשות

מכללה האקדמית כנרת

מושב מס’ 14
תקשורת, צבא וביטחון  |  כיתה 829 בית אחי

יו”ר: ד”ר ציפי ישראלי, המכון למחקרי בטחון לאומי

מבצע “צוק איתן” : דוברות צבאית במלחמה — מסגירּות פתּוחה לפתיחּות סגּורה
פרופ’ יחיאל לימור, אוניברסיטת תל-אביב

“בזכותם”: שאלת מחיר הנפגעים בתקשורת במבצע “צוק איתן”
ד”ר ציפי ישראלי, המכון למחקרי בטחון לאומי;  ד”ר אלישבע רוסמן-סטולמן, אוניברסיטת בר-אילן

מדיאטיזציה של צה”ל : התפתחויות באסטרטגיה התקשורתית 2014-2000
ד”ר מיכל שביט, המרכז הבינתחומי הרצליה

מושב מס’ 15
כוחות מיוחדים  |  כיתה 835 בית אחי

יו”ר: ד”ר זאב דרורי, מכון כנרת ע”ש דן שומרון

המיוחדים  הכוחות  בין  המוצלח  הפעולה  שיתוף  של  הנסתר  המימד  הזרועות:  תרבות  של  תסריטים 
ד”ר יובל צור, מכון כנרת ע”ש דן שומרון  וחיל האוויר בישראל ד”ר עוזי בן שלום, אוניברסיטת אריאל;  

ואוניברסיטת בר-אילן

יזמות ארגונית וכוחות מיוחדים מר ליאור בריכטה )מציג(, אוניברסיטת חיפה ומכון כנרת ע”ש דן שומרון; 
פרופ’ איל בן-ארי, מכון כנרת ע”ש דן שומרון

חוסר אונים אסטרטגי ו”כדור הכסף”: הפיקוח האזרחי על כוחות ומבצעים מיוחדים - מבט תיאורטי
ד”ר קובי מיכאל, המכון למחקרי בטחון לאומי

18.30-17.45: הרצאת אורח  |  אודיטוריום 812 בית אחי
 Armed Forces ועורכת כתב-העת Texas State University ,פרופ’ פטרישה מ. שילדס, פרופ’ למדעי המדינה
& Society
Ambidexterity in Civil-Military Relations
 

21.00-19.00: ארוחת ערב חגיגית  |  רחבת קומה 0 בית אחי 

דברי יו”ר האגודה, ד”ר ראובן גל;  
הענקת אות הוקרה לגב’ כרמלה מנשה; 

מופע אומנותי “הבנים של שמעון”


