
  

 
 

 

 כנרת האקדמית  המכללהסאדאת למחקרים אסטרטגים ו-מרכז בגין

 מתכבדים להזמינך לכנס
 

 חמישים שנה למלחמת ששת הימים
 8-9.5.2017שלישי, י"ב באייר תשע"ז,  -שני

 

 (206אולם ננוטכנולוגיה )בניין אילן -אוניברסיטת בר  -מאי  8 'יום ב
 

 המלחמה בראי הזמן  14:00

  אילן-אוניברסיטת בר דיקאן הפקולטה למדעי החברה,יו"ר: פרופ' יוסף דויטש, 

 ?האם מלחמת ששת הימים הייתה בלתי נמנעת , המכללה האקדמית כנרת,פרופ' זאב דרורי

 מלחמה אקראית או בלתי נמנעת? סאדאת,-מרכז בגיןפרופ' אפרים קארש, 

   )שטחים(, לא ידענו להחזיקידענו לכבוש ברל, -, מכללת ביתד"ר דב תמרי

 ?)נכסה( האמנם תבוסה - מלחמת ששת הימים בפרספקטיבה מצרית אביב,-, אוניברסיטת תלד"ר מירה צורף

 

 הפסקה  15:30

 

 מבט מחמישים שנה -מהלך המלחמה   15:45

 אילן-אוניברסיטת בר ראש המחלקה למדעי המדינה,פרופ' רמי גינת, יו"ר: 

 הגישה העקיפה במלחמת ששת הימים אוניברסיטת חיפה,, בני מיכלסון

 מלחמת ששת הימים במבחן תפיסת ההגנה הלאומית של ישראל , מכללת אשקלון,ד"ר חנן שי )שוורץ(

מדיני -יחסי דרג צבאי, חברה בישראל-ומזכ"ל האגודה ליחסי צבא , האוניברסיטה העבריתאור-עמיר ברד"ר 

 בפרספקטיבה של חמישים שנה

   

  הפסקה 7:001

 

 צה"ל אז והיום  17:15

 סאדאת-מרכז בגיןד"ר איתן שמיר, יו"ר: 

חיל האוויר וצה"ל במלחמת ששת הימים: קריאה חוזרת בספרו של  העברית, , האוניברסיטהפרופ' אלון קדיש

 עזר ויצמן "לך השמיים ולך הארץ" 

 והיוםאז  -מלחמה מונעת ומכה מקדימה סאדאת, -מרכז בגין ,ד"ר עידו הכט

, האם צה"ל של היום מסוגל להגיע להכרעה בנוסח מלחמת ששת סאדאת-מרכז בגין( גרשון הכהן, 'אלוף )מיל

 הימים?

 ביצים רכות  העברית, , האוניברסיטהמרטין ון קרפלד’ פרופ

 

 הפסקה  18:45

 

             סיכום בריד 19:00

 סאדאת-מרכז בגין, אלוף )מיל'( גרשון הכהןיו"ר: 



חמישים גוונים של אסטרטגיה צבאית ופוליטית: חמישים שנה אחרי : , יו"ר מפעל הפיס( עוזי דיין')מיללוף א

 מלחמת ששת הימים

 

 אודיטוריום בית אחי *המכללה האקדמית כנרת,   -מאי  9יום ג' 
 

 מדיניות חוץ ואסטרטגיה 9:30

 חברה בישראל-צבא ומזכ"ל האגודה ליחסי אוניברסיטה העברית, האור-ד"ר עמיר בריו"ר: 

 ?יו"ש ורמת הגולן: נטל או נכס סאדאת,-מרכז בגין ,פרופ' אפרים ענבר

מעורבות ארה"ב: מספינת הביון ליברטי עד מתיחות גרעינית עם  ,סאדאת-מרכז בגין פרופ' איתן גלבוע, 

  ברה"מ

 , הפלסטינים ומלחמת ששת הימים: קללה או ברכה?סאדאת-, מרכז בגיןפרופ' הלל פריש

המעורבות הסובייטית: כיצד פתחה מלחמת ששת הימים את  , מכון טרומן,ד"ר איזבלה גינור וגדעון רמז

 מלחמת בריה"מ בישראל

 

 הפסקה 11:00

 

 תפקיד הדיפלומטיה: מה היה, מה יהיה?שלחן עגול:   11:15

 אוניברסיטת חיפהד"ר יצחק אורן,  השגריר : יו"ר

 השגריר הארי קניטל, הצד הסובייטי

 י והיהדות המאורגנתנהממשל האמריק, חוקר עצמאי ד"ר משה פוקס,

 , הצד הבריטימכון דייוויס ליחסים בינ"לד"ר טובי גרין, 

 הצד הצרפתי השגריר דניאל ש"ק,

 

 הפסקה  12:45

 

  בית אחי, מושבים מקבילים 14:00

 חברה וכלכלה 

 המכללה האקדמית כנרת ,ארי-יו"ר:  פרופ' איל בן

 השלכותיה הכלכליות של המלחמה  ,אילן-אוניברסיטת בר, ציון זילברפרב-בןפרופ' 

 "ככה לא בונים חומה!"  -העורף האזרחי במלחמת ששת הימים  ברל,-, מכללת ביתד"ר אבי ביצור

מלחמת ששת הימים ותפיסת רשת התחבורה בישראל: השפעות  המכללה האקדמית כנרת,, פרופ' חיים אבירם

 לטווח קצר ולטווח ארוך

  ל"לצה הגיוס במוטיבציית שינוי , מלחמת ששת הימים כצומת, המכללה האקדמית כנרתד"ר ראובן גל

 

 מבט בקורתי -תקופת ההמתנה בראי התקשורת 

 , המכללה האקדמית כנרתיו"ר: ד"ר לאה מנדלזיס

סגור ההמתנה בתקשורת ותרומתו להערכת מ, המכללה האקדמית כנרת, נוסק וד"ר לאה מנדלזיספרופ' הלל 

 המצב טרום היציאה למלחמה 

 סיקור ההמתנה בתקשורת הערבית, מר דני רובינשטיין

 , ההמתנה ומשמעותה בדעת הקהל של ערביי ישראלמפלגת המחנה הציוני, ח"כ זוהיר בהלול

 האלוף חיים הרצוג  -המסביר הלאומי כמרגיע לאומי , המחנה הציונימפלגת , ד"ר ח"כ נחמן שי

  – בישראל הקהל ודעת התקשורתי הקשר בין הסיקור , המכללה האקדמית כנרת,ד"ר ציונה פלד

 שימושי -הולדתו של הסקר השוטף של המכון החברתי

 

 הפסקה 16:00

 

 הרצאת סיום 1615

 



 כנרת, המכללה האקדמית פרופ' זאב דרורי :יו"ר

 

 , מלחמת ששת הימים כקו שבר ביחסי צה"ל והחברה הישראלית, אוניברסיטת מרילנדפרופ' יורם פרי

 

 
. לאחר סיום הכנס תחזור ההסעה לתל 07:00  הסעה למכללה האקדמית כנרת תצא מתחנת ארלוזורוב בתל אביב בשעה*

 אביב. ההסעה ללא תשלום.


