
יום חמישי 22 בפברואר 2018, ז' באדר תשע"ח
יום רביעי 21 בפברואר 2018, ו' באדר תשע"ח

כנס כנרת הרביעי לאגודת חוקרי צבא-חברה
המלחמות החדשות

בעידן הפוליטיקה השבטית 

במכללה האקדמית כנרת



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

דברי ברכה: 
אלוף )מיל'( אילן בירן, יו"ר הוועד המנהל, המכללה אקדמית כנרת 

פרופ' שמעון גפשטיין, נשיא המכללה האקדמית כנרת 
פרופ' אל"מ )בדימוס( זאב דרורי, יו"ר אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל

11.30-10.00: מליאת פתיחה  | באודיטוריום 812 בית אחי
חידושי מחקר בתפיסת הביטחון ובתחום חקר יחסי צבא וחברה.

יו"ר: פרופ' זאב דרורי, המכללה האקדמית כנרת 
"בין הקטבים" – ההיברידיזציה של שיח הדוקטרינה הצבאי בישראל כמנגנון גיוס לגיטימציה צבאית.

אל"מ )מיל'( עפרה בן ישי, דוקטורנטית, אוניברסיטת בן גוריון    
הגדרת המושג "תפיסת ביטחון לאומי לישראל" כפי שנוסחה ע"י חוקרים ישראליים בכירים בעבר ובהווה. 

ד"ר, תא"ל )בדימוס( דוביק תמרי, מכללת בית ברל 
חקר יחסי צבא – חברה בישראל: מנין ולאן?

ד"ר אלישבע רוסמן – סטולמן, אוניברסיטת בר אילן 

11.30 – 12.00 הפסקת קפה

יום רביעי, 21 בפברואר 2018, ו' באדר תשע"ח

כנס כנרת הרביעי לאגודת חוקרי צבא-חברה
המלחמות החדשות בעידן הפוליטיקה השבטית

המכללה האקדמית כנרת

13.30-12.00: רצועת מושבים במקביל

מושב מס’ 1 
מדוע אנו מופתעים ואין אנו ערוכים כנדרש לשעת חירום?  |  כיתה 811 בית אחי

יו”ר: ד"ר אבי ביצור, מכללת בית ברל 

הגנת העורף – דרושה פרדיגמה שונה. ד"ר תא"ל )בדימוס( דוביק תמרי, מכללת בית ברל

האתגרים והפערים של מערכת הבריאות באירוע חירום. ד"ר אבי אברג'יל, מכללת בית ברל 
'ככה לא בונים חומה' – מעמד והיערכות העורף האזרחי בישראל לשעת חירום.

ד"ר אבי ביצור, מכללת בית ברל

מושב מס’ 2 
דינמיקות תוך וחוץ צבאיות  |  כיתה 813 בית אחי

יו”ר: ד"ר סא"ל מיכאל סנג, צה"ל )טעון אישור סופי( 
"כך שהייעוץ נעשה פחות נוח" – היבטים שונים של ייעוץ בארגון לוחם. סא"ל )מיל'( יותם אמיתי 

מנהיגות ותהליכי שינוי במפקדות צבאיות בכירות: ביטויי מנהיגות בכירה.
ד"ר סא"ל מיכאל סנג, צה"ל והאוניברסיטה העברית )טעון אישור סופי(

צבא חובה או צבא מקצועי: השפעת שיטת הגיוס על העוצמה הצבאית של ישראל. ד"ר תא"ל ששון חדד,
צה"ל ואוניברסיטת תל-אביב )טעון אישור סופי(; פרופ' אשר טישלר אוניברסיטת תל-אביב



מושב מס’ 3 
התקשורת והדיון הציבורי בנושאי צבא וביטחון  |  כיתה 829 בית אחי

יו”ר: ד"ר לאה מנדלזיס, המכללה האקדמית כנרת 
"במעמקים ללא פריסקופ": סיקור נושא צוללות ה"דולפין" ו"המכה השנייה" בעיתונות העברית 2012-1994.  
ד"ר חיים פרנקל, המכללה האקדמית כנרת והמסלול האקדמי המכללה למינהל; פרופ' הלל נוסק, המכללה 

האקדמית כנרת
"כשהדיון הציבורי נושף בעורף ארגוני המודיעין": פרשות ענת קם והאסיר איקס כמקרי בוחן.

ד"ר כלילה מגן, אוניברסיטת בר-אילן
יחסי צבא ותקשורת בישראל בין תקשורת מתגייסת ל"כלב השמירה".

פרופ' זאב דרורי, המכללה האקדמית כנרת
"צבא האהבה לישראל" – ניתוח פעילות גולשים בתכנים רשמיים של צה"ל ברשתות החברתיות.

מר אורי מלכין, דוקטורנט, אוניברסיטת בר-אילן

מושב מס’ 4 
השלכות ה"מלחמות החדשות" על הארגון הצבאי )טעון אישור סופי(  |  כיתה 828

יו”ר: רס"ן לימור פומרנץ, צה"ל, ממד"ה, אוניברסיטת בר אילן  
הפעלת כוחות המילואים בחירום – מודלים תפיסתיים והשפעתם על משרתי המילואים.

רס"ן טלי לוי, צה"ל, ממד"ה 
מנהיגות אותנטית בתרחישים מורכבים – המקרה של קצינים זוטרים בפעילות מבצעית באיו"ש.

רס"ן יצחק בנבניסטי, צה"ל, ממד"ה; פרופ' גיל לוריא, אוניברסיטת חיפה
תבניות חשיבה ודפוסי פעולה בלחימה מבוססת טכנולוגיות מידע.

רס"ן לימור פומרנץ, צה"ל, ממד"ה, אוניברסיטת בר-אילן
מגיב: ד"ר איתן שמיר, מרכז בגין – סאדאת למחקרים אסטרטגיים, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת בר-אילן

13.30 – 15.00 ארוחת צהריים / רחבת קומה 0 בית אחי 

יום רביעי, 21 בפברואר 2018, ו' באדר תשע"ח

כנס כנרת הרביעי לאגודת חוקרי צבא-חברה
המלחמות החדשות בעידן הפוליטיקה השבטית

המכללה האקדמית כנרת



מושב מס’ 5 
קהילתיות, מורשת וקבוצות חברתיות  |  כיתה 811 בית אחי

יו”ר: פרופ' אודי לבל, אוניברסיטת אריאל, מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים 
"קהילתיות צבאית" - הצעה לפרספקטיבה חדשה לחקר יחסי צבא-חברה: מבט משדה הזיכרון הציבורי.

פרופ' אודי לבל, אוניברסיטת אריאל, מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים; פרופ' זאב דרורי, 
המכללה האקדמית כנרת; ד"ר איתן אורקיבי, אוניברסיטת אריאל

הייצוג שנשחק: המקרה של צבא וביטחון על בולי ישראל.
פרופ' יחיאל לימור, אוניברסיטת בר-אילן

יחסי צבא-חברה בתקופת מלחמת יום-הכיפורים, כפי שהשתקפו בעיתונות הילדים של החברה. 
היהודית. הגב' אשרת רביבו, אוניברסיטת בר-אילן

נכסי מורשת ביטחון בנויה במרחב צבאי וניהולם על ידי רשויות הצבא.
מר יאיר ורון, אדריכל, אוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטת אריאל

מושב מס’ 6 
היבטים של מגדר ומשפחה בשירות הצבאי )טעון אישור סופי(  |  כיתה 829 בית אחי

יו”ר: ד"ר מיטל עירן-יונה, מכון ויצמן למדע ואוניברסיטת חיפה  
תפיסות של נשים מצהירות דת כלפי השירות הצבאי.

רס"ן מידד אבידר; סרן חופית חליפה, צה"ל, ממד"ה
משפחות 'חדשות' בצה"ל: אתגר חדש או ישן?

רס"ן דותן אבירם, צה"ל, ממד"ה; ד"ר מיטל עירן יונה, מכון ויצמן למדע ואוניברסיטת חיפה
"חשופות בצריח: אמזונות על גבולות המדינה". ד"ר איל לוין, אוניברסיטת אריאל

מושב מס’ 7 
New Approaches to the Study of Military Combat Formations | כיתה 828 בית אחי

Chairman: Prof. Eyal Ben–Ari, The Kinneret Center
Combat Formations in the New Wars: Towards a New Sociological Formulation.
Prof. Eyal Ben–Ari, The Kinneret Center; Dr.Uzi Ben-Shalom, Ariel University; Dr. Carmit 
Padan, INSS
Nine Levels of Hierarchy, Two Types of Discourse – Abstract Strategy versus 
Operational and Tactical Clarity. Dr. Kobi Michael, INSS
Organizational Order as a Mechanism for Constructing 'Crisis Events' – The Case of 
Infantry Leaders in the Israeli Military.
Dr. Carmit Padan, INSS and the Hebrew University
Visual phenomenology of terror attacks during the “Intifada of the Knives”.
Dr. Uzi Ben-Shalom, Ariel University; PhD candidate Rinat Moshe, Bar-Ilan University;
Dr. Rony Mash, Ariel Uinversity; Dr. Amit Dvir, Ariel University

יום רביעי, 21 בפברואר 2018, ו' באדר תשע"ח

כנס כנרת הרביעי לאגודת חוקרי צבא-חברה
המלחמות החדשות בעידן הפוליטיקה השבטית
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16.30-15.00: רצועת מושבים במקביל



יום רביעי, 21 בפברואר 2018, ו' באדר תשע"ח

כנס כנרת הרביעי לאגודת חוקרי צבא-חברה
המלחמות החדשות בעידן הפוליטיקה השבטית
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16.30 – 17.00 הפסקת קפה

18.45-17.00: רצועת מושבים במקביל

מושב מס’ 8 
לגיטימציה, מוסר והמלחמות החדשות  |  כיתה 811 בית אחי

יו”ר: אל"מ )במיל'(, עפרה בן-ישי, דוקטורנטית, אוניברסיטת בן-גוריון 
פעולות ענישה בהגות על המלחמה הצודקת: מה השתנה בחצי המאה האחרונה?

מר רפאל בן לוי, דוקטורנט, אוניברסיטת בר-אילן
מלחמה מתמדת והסדר הניאו-ליברלי: המקרה של כיפת ברזל.

ד"ר ארי בראל, אוניברסיטת בן גוריון
מודיעין מסכל בחברה דמוקרטית – המקרה של ישראל במבחן השוואתי.

ד"ר אבנר ברנע, אוניברסיטת חיפה

מושב מס' 9
"הפרשי טמפרטורות בכור ההיתוך": אתגרים בעולם משאבי אנוש בצה"ל  |  כיתה 813 בית אחי

יו"ר: ד"ר מוטי ספראי, מכללת הרצוג ומכללת תלפיות
שירות משותף כמצמצם שסעים חברתיים, האומנם? ד"ר אלישבע רוסמן-סטולמן, אוניברסיטת בר אילן

הגירה פנימית של משרתי הקבע הטכנולוגיים בחיל הקשר והתקשוב: בעקבות מעבר יחידות הטכנולוגיה 
של צה"ל לנגב.

פרופ' מיקי מלול, ד"ר אופיר רובין, ד"ר שאול הרטל, אוניברסיטת בן גוריון,
ד"ר אל"מ )בדימוס( ראובן גל, ד"ר אמיל ישראל, ד"ר ערן לק, מוסד שמואל נאמן לחקר המדיניות

הגבולות המשאביים בין צה"ל לחברה האזרחית – מגמות סוציו-היסטוריות.
ד"ר מוטי ספראי, מכללת הרצוג ומכללת תלפיות

מרפובליקה צרפתית לרפובליקה ישראלית: חיילים בודדים מצרפת בצבא הישראלי 2014-2017.
ד"ר יצחק דהן, אוניברסיטת בר אילן

התרחבות הגיונות תעסוקתיים בצה״ל 2017 - משמעויות לשירות הקבע. רס"ן וולדמן ענת, צה"ל, ממד"ה

מושב מס’ 10 
Security and Emergency: Israel and Beyond  |  כיתה 829 בית אחי

Chairman: Dr. Kobi Michael, INSS

Israel’s Civil-Military Relationship – the Export Model?
Ian Westerman, Cranfield University

Fighting Human Trafficking at Sea. Dr. Marten Meijer, Netherlands Navy

Emergency Preparedness Plan for Ofakim. Ms. Yael Racov-Drory, Walden University



מושב מס' 11
סוציולוגיה צבאית בגבולות ישראל  |  כיתה 828 בית אחי

יו"ר: ד"ר עוזי בן-שלום, אוניברסיטת אריאל
היבטים בתפיסת החוסן הקהילתי ביישובי הנגב המערבי: תמונת מצב תלת-שנתית.

ד"ר יובל צור, המכללה האקדמית ספיר
"על הגבול": פעולה קולקטיבית ביחידות מעורבות בגבול הדרום.

רס"ן נתי תורג'מן, צה"ל, ממד"ה )טעון אישור סופי(; ד"ר עוזי בן-שלום, אוניברסיטת אריאל
?LIC–מי חושש מ

מר רוני טיארג'אן )אור(, צה"ל, ממד"ה )טעון אישור סופי(; ד"ר מיטל עירן-יונה, מכון ויצמן ואוניברסיטת 
חיפה; פרופ' סטיבן לוין, אוניברסיטת חיפה

מערכות היחסים במרחב בין בסיס צבא וקהילות שכנות – רמת דוד כמקרה בוחן.
מר יובל כנען, פרופ' )אמריטוס( אבינועם מאיר, פרופ' אורן יפתחאל, אוניברסיטת בן גוריון

מושב מס' 12
צה"ל וניהול המרחב הציבורי  |  כיתה 835 בית אחי

יו"ר: פרופ' אודי לבל, אוניברסיטת אריאל ומרכז בגין – סאדאת למחקרים אסטרטגיים
צה"ל כמרחב מחייב, תובעני והטרוגני – טיפולוגיה אנליטית של המרחב הציבורי והצבאי.

ד"ר שני אומיאל-פלדמן, אוניברסיטת בר אילן
הדרך אל הפנימייה הצבאית לפיקוד: המאבקים סביב ייסודה והכשרתה של האליטה הצבאית הממוסדת 

בצה"ל בשנות ה-50.
מר אלעד נאמני, אוניברסיטת תל-אביב

"ביטחוניסטים בפוליטיקה": עד כמה רלוונטית תזת הפער צבאי-אזרחי להתנהגות האלקטורלית 
הישראלית? מפלגת העבודה כמקרה בוחן".

מר גיא חתוכה, אוניברסיטת אריאל; פרופ' אודי לבל, אוניברסיטת אריאל ומרכז בגין סאדאת למחקרים 
אסטרטגיים

"עסקני ספורט במדים".
ד"ר אודי כרמי, מכללת אוהלו; ד"ר משה לוי, אוניברסיטת אריאל

"איזוב ועצבת – עפרת ודם": השפעתו של צה"ל על מעמדו של הכותל המערבי בחברה הישראלית אחרי 
מלחמת ששת הימים

מר שמואל בהט, אוניברסיטת אריאל

יום רביעי, 21 בפברואר 2018, ו' באדר תשע"ח

כנס כנרת הרביעי לאגודת חוקרי צבא-חברה
המלחמות החדשות בעידן הפוליטיקה השבטית
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יום רביעי, 21 בפברואר 2018, ו' באדר תשע"ח

כנס כנרת הרביעי לאגודת חוקרי צבא-חברה
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21.00-18.45 –  ארוחת ערב חגיגית + הוקרה לראובן גל, היו"ר המייסד של האגודה

+ הכרזה וחלוקת הפרסים למחקרים מצטיינים בחקר יחסי צבא וחברה בישראל:
פרס מכון כנרת ע"ש רא"ל דן שומרון ופרס אגודת חוקרי צבא חברה  |  רחבת קומה 0 בית אחי

אתנחתא מוסיקלית

מושב ערב
האתגרים העומדים לפתחו של "צבא העם" בעת הנוכחית ואופן התמודדות הצבא עימם

יו"ר המושב ומנחה: האלופה )במיל'( אורנה ברביבאי
הרצאת הרמטכ"ל רא"ל גדי אייזנקוט )טעון אישור סופי(

דיון: השלכות מודל הצבא על מושאיו, בני הדור הצעיר.
בהשתתפות: יו"ר מועצת התלמידים הארצית, מנכ"ל התאחדות הסטודנטים, יו"ר אגודת הסטודנטים, 

המכללה האקדמית כנרת, נציגי צעירים בולטים ממגזרים שונים בחברה הישראלית.


