
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: סדנת כתיבת מאמרים עם פרופ’ פטרישה מ. שילדס | כיתה 813 בית אחי
Publishing in academic journals - some helpful hints from an experienced editor

11.30-10:00: רצועת מושבים במקביל

מושב מס’ 16
הרבנות הצבאית בעין הסערה  |  כיתה 811 בית אחי

יו”ר: ד”ר רוני קמפינסקי, מכללת אפרתה   
“לשחות נגד הזרם”- מגמות במעמדה של הרבנות הצבאית ד”ר רוני קמפינסקי, מכללת אפרתה     

הגיור בצה”ל ד”ר נתנאל פישר, האוניברסיטה הפתוחה      
יחסו של הרב גורן לסיפור מצדה דר’ עמיר משיח,  מכללת אורות ישראל ואוניברסיטת אריאל

מתדיין: פרופ’ נעם זהר, אוניברסיטת בר-אילן ומכון שלום הרטמן 

מושב מס’  17
צבא אחד: חיילים שונים  |  כיתה 813 בית אחי

יו”ר: רס”ן רינת משה, ממד”ה
בודאי-היימן,  רנית  גב’  לצה”ל  המתגייסות  דתיות  צעירות  של  והנשית  הדתית  זהותן  בחאקי:  חצאיות 

אוניברסיטת בר-אילן
“לא על המברג לבדו”- תפיסות שירות של חיילים במערך הטכני סרן מידד אבידר, ממד”ה

לבין הבחירה   17 בגיל  בין בחירה במסלול העתודה  והשונה  – על הדומה  בוגרת  ובחירה  בחירה צעירה 
בהישארות בצבא בגיל 28 סרן ישי המנחם, ממד”ה

שילוב אוכלוסיות ייחודיות בצה”ל – סקירה היסטורית פרופ’ איציק גילת, מכללת לוינסקי; רס”ן נועה אזולאי, 
חיל החינוך והנוער; סא”ל נורית קוטיק, חיל החינוך והנוער

מושב מס’ 18
התיאוקרטיזציה של הצבא בישראל? )שולחן עגול( | כיתה 828 בית אחי

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

פרופ’ סטיוארט כהן, אוניברסיטת בר-אילן
ד”ר איל לוין, אוניברסיטת אריאל ומכון כנרת ע”ש דן שומרון

מגיב:
פרופ’ יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה, מחבר “המפקד האליון” )עם עובד 2015(
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 מושב מס’  19
יחסים בין הדרג הצבאי והדרג המדיני | כיתה 829 בית אחי

יו”ר: ד”ר יהודה בן-מאיר, המכון למחקרי בטחון לאומי 
תפקוד מכהנים בניהול משברים ובחירה מחדש: הדוגמן והמקצוען במבצע צוק איתן

והקריה  ת”א  אוניברסיטת  מבורך,  ברוך  פרופ’   ולעסקים;  למשפט  האקדמי  המרכז  הורקין  אמיר  ד”ר 
האקדמית אונו; פרופ’  יצחק כ”ץ, מכון המחקר מאגר מוחות

הצבא עולה על בריקדות? יחסי דרג צבאי-מדיני בתקופת ממשלת ברק, 2001-1999
ד”ר אייל פסקוביץ, אוניברסיטת חיפה

חיילים בחדר הדיונים: ההשפעה של ניסיון צבאי על קבלת ההחלטות בנושאים מדיניים
מר שחר רובינשטיין, המרכז הבינתחומי הרצליה

טירונים פוליטיים: פעילות פוליטית של חיילים זוטרים בספרות יחסי צבא –חברה
מר עודד רענן,CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY (CEU)z בודפשט

מושב מס’ 20 
גלי צה”ל: עבר, הווה, עתיד )שולחן עגול( | כיתה 835 בית אחי

מנחה: פרופ’ יחיאל לימור, אוניברסיטת תל-אביב
דוברים 

מר אייל צור, האוניברסיטה העברית בירושלים
תא”ל )מיל( אפרים לפיד, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ’ רפי מן, אוניברסיטת אריאל

11.45-11.30 הפסקה

13.15-11.45:  רצועת מושבים במקביל

מושב מס’ 21 
מבט מההווה אל העבר | כיתה 811 בית אחי

יו”ר: עו”ד איל נון   
בין צורך צבאי למיליטריזם חינוכי: משבר כוח האדם בצה”ל בשנים הראשונות לקיומו ויצירת הזיקה בין 

המערכת הצבאית למערכת החינוך האזרחית מר אלעד נאמני, אוניברסיטת תל-אביב
הפרק הצבאי בסיפורי החיים של נשים דתיות בוגרות בישראל גב’ שרה פרידל-ענבר, אוניברסיטת בר-אילן     
שינויים בדמות המלחמה הבאה: “הסיבוב השני” כמקרה מבחן מר אלון פוזנר, האוניברסיטה העברית בירושלים

האם צה”ל ומדינת ישראל בעידן פוסט-הירואי? מר ראובן גוטמן, אוניברסיטת בר-אילן
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מושב מס’ 22
 – ולאחריו  איתן”  “צוק  מבצע  במהלך  החברתי  החוסן  חשוב”:   זה  חיינו  על  שולטים  שאנחנו  “להרגיש 

יישובי “עוטף עזה” כמשל | כיתה 813 בית אחי
יו”ר: גב’ כרמית פדן,  המכון למחקרי בטחון לאומי והאוניברסיטה העברית בירושלים 

חוסן חברתי ב”עוטף עזה” במבצע “צוק איתן”
)מציגה(;  המכון למחקרי בטחון לאומי  ישראלי,  ציפי  ד”ר  מר מאיר אלרן, המכון למחקרי בטחון לאומי; 
ד”ר אלכס אלטשולר,    ; גב’ כרמית פדן,  המכון למחקרי בטחון לאומי והאוניברסיטה העברית בירושלים 

אוניברסיטת הרווארד, אוניברסיטת בר אילן והמכון למחקרי ביטחון לאומי 
החיים במציאות טראומטית מתמשכת ומשותפת – מבט מחקרי על פגיעות וחוסן

פרופ’ אורית נוטמן-שורץ, המכללה האקדמית ספיר
מחאה חברתית ב”צוק איתן” – ניסיון אזרחי לאתגר את השיח המדיני-ביטחוני
גב’ כרמית פדן, המכון למחקרי בטחון לאומי והאוניברסיטה העברית בירושלים

מדד חוסן הנגב המערבי: תהליך הפיתוח ומסקנות ראשונות
ד”ר יובל צור, מכון כנרת ע”ש דן שומרון והמכללה האקדמית ספיר; ד”ר אורי רוסט, המכללה האקדמית 

ספיר; ד”ר אורי ביבי,  המכללה האקדמית ספיר
 

מושב מס’ 23
תודעה יהודית? חקר ‘ההדתה’ כביטוי לסוציולוגיה של מוקדי השפעה ערכית על צה”ל | כיתה 828 בית אחי

יו”ר: ד”ר בתיה בן-הדור, אוניברסיטת אריאל
‘הרגישות החדשה’ – תפיסת סרבנות ימין ושמאל בישראל

ד”ר איתן אורקיבי, אוניברסיטת אריאל;  פרופ’ אודי לבל, אוניברסיטת אריאל ומכון כנרת ע”ש דן שומרון
הסוציולוגיה של קהילות ביטחון: מקרה מהפיכת המכינות הקדם-צבאיות והמיליטריזציה המחסנת  של 

יהודה ושומרון פרופ’ אודי לבל, אוניברסיטת אריאל ומכון כנרת ע”ש דן שומרון
השפעת אמונה על מוטיבציה ללחימה – תסריטים “אמוניים” כספקי משמעות לסיכון והקרבה

ד”ר עוזי בן-שלום, אוניברסיטת אריאל
‘על הניכור’: הסברים מבניים-מוסדיים להיקלטותם של מסרים אמוניים בצה”ל

ד”ר בתיה בן-הדור, אוניברסיטת אריאל; פרופ’ אודי לבל, אוניברסיטת אריאל ומכון כנרת ע”ש דן שומרון

מושב מס’ 24
השזוף, הסמוק והחיוור- החייל הישראלי כדמות דרמטית | כיתה 835 בית אחי
יו”ר: ד”ר טלי זילברשטיין, מכון כרם לחינוך הומניסטי יהודי - מכללת דוד ילין

שירי הקברט של חיילי השוקולד של חנוך לוין פרופ’ שמעון לוי, אוניברסיטת תל-אביב
מיתוסים דתיים בדמות המפקד הקרבי

ד”ר אודיה כהן-רז, האוניברסיטה הפתוחה, המכללה האקדמית ספיר, ואוניברסיטת תל-אביב
בופור - הם יגיעו מחר?

ד”ר טלי זילברשטיין, מכון כרם לחינוך הומניסטי יהודי, מכללת דוד ילין
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מושב מס’ 25
היבטים של עימותים אסימטריים | כיתה 829 בית אחי

יו”ר:  ד”ר איל לוין, אוניברסיטת אריאל ומכון כינרת ע”ש דן שומרון
עימות אסימטרי- האתגר והמענה: מדינת ישראל מול רצועת עזה בהנהגת החמאס  2014-2007

ד”ר שמואל צבאג, המכללה האקדמית אשקלון
מלחמות מקבילות:  מבצע “עמוד ענן” כפי  שהשתקף בדעת הקהל של שתי החברות המתעמתות

רס”ן דותן אבירם, ממד”ה; מר רוני טיארג’אן )אור(, ממד”ה
המרחב החמישי: תפיסת איום הסייבר במבצע “צוק איתן” סרן לירז ספיר, ממד”ה

הזווית החברתית במלחמות העכשוויות: מקרה בוחן המבצעים הצבאיים “עמוד ענן” ו”צוק איתן”    
גב’ שירה ריבנאי-בהיר, ממד”ה; רס”ן רינת משה, ממד”ה

14.00-13.15: ארוחת צהריים | רחבת קומה 0 בית אחי

15.00-14.00: אסיפה כללית של האגודה | אודיטוריום 812 בית אחי

16.30-15.00: מושב מסכם: רב שיח | אודיטוריום 812 בית אחי    

דו”ח לוקר ומסמך “אסטרטגית צה”ל” – האם עדות לשינוי ביחסי צבא חברה בישראל?

משתתפים:  
ד”ר קובי מיכאל, המכון למחקרי בטחון לאומי )מנחה(

אלוף )מיל( אילן בירן
פרופ’ בן-ציון זילברפרב, אוניברסיטת בר-אילן והמכללה האקדמית נתניה, חבר בוועדת לוקר

פרופ’ יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה
חה”כ מירב מיכאלי

מר דן מרידור

דברי סיכום ופרדה – יו”ר האגודה, ד”ר ראובן גל


