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8.30 – 9.30   סדנה לחוקרים צעירים – פרופ' מייקל דש  |  כיתה 811 בית אחי  
9.30 – 11.00 מליאת בוקר  |  אודיטוריום 812 בית אחי

Civil Military Relations: The Enduring Questions.
Prof. Michael Desch, University of Notre Dame

11.00 – 11.30 הפסקת קפה
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13.00-11.30: רצועת מושבים במקביל

מושב מס‘ 13 
חיילות, הורות ואימהות  |  כיתה 811 בית אחי

יו”ר: ד"ר אפרת שלוי-ליבוביץ', אוניברסיטת בן-גוריון 
השפעות הדדיות בין תסמיני דחק של הורים לחיילים ואלו של ילדם בעקבות השירות הצבאי. 

מר שחר ביטון, דוקטורנט, אוניברסיטת בר-אילן
מאימא ללוחמת, מלוחם ללוחם ורגיש.

ד"ר אפרת שלוי-ליבוביץ, אוניברסיטת בן-גוריון
מהאולטרא סאונד לצבא: המסלול הלא מודע של הגבריות הישראלית.

ד"ר חני מן-שלוי, האוניברסיטה העברית
מושב מס‘ 14 

צבא בכלכלה וכלכלה בצבא: היבטים כלכליים ביחסי צבא-חברה )טעון אישור סופי(  |  כיתה 813 בית אחי
יו”ר: הגב' רינת משה, דוקטורנטית, אוניברסיטת בר אילן והמכללה האקדמית אשקלון;

מר רוני טיארג'אן-אור, צה"ל, ממד"ה. 
חדירות הגבולות הכלכליים של צה״ל: המקרה של מיקור חוץ במערך הלוגיסטי. 

רס"ן ענת וולדמן, צה"ל, ממד"ה
חשיבה כלכלית בעת צמצום משאבי – השלכות למנהיגות הצבאית. 

הגב' שרית טובי, צה"ל, בית הספר למנהיגות 
"צבא התעסוקה לחרדים": צבא השוק והפרדוקס החרדי. 

מר אסף מלחי, דוקטורנט, אוניברסיטת בן גוריון והמכון הישראלי לדמוקרטיה
מגיב: פרופ' יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה.

מושב מס‘ 15 
בין האזרח לצבא: היבטים חברתיים של הגנה על העורף )טעון אישור סופי(  |  כיתה 829 בית אחי

יו”ר: רס"ן איה דולב, צה"ל, ממד"ה 
ממשק צבא-אוכלוסייה: בין אמון לאחריות. רס"ן איה דולב, צה"ל, ממד"ה

הכנת המרחב האזרחי לחירום - אתגרים מרכזיים. אל"מ אריאל בליץ, צה"ל, פיקוד העורף
מרכז החוסן לחברה הבדואית - הצעה להצגת מודל ייחודי. 

עו"ס יעל לבאות; סא"ל )מיל'( אוהד אבירם, הקואליציה הישראלית לטראומה



מושב מס‘ 16 
Patterns of Human Capital, Action and Attitudes in Armed Forces | כיתה 835 בית אחי

Chairman: Prof. Guy Ben-Porat

The Military (ized) Police.
Prof. Guy Ben-Porat, Ben-Gurion University and Israel Institute, Brown University

Human Capital and National Security. Dr. Ronen Bar-El, Open University Israel;
Dr. Eyal Pecht, Tel Aviv University; Prof. Asher Tishler, Tel Aviv University

Armed Conflicts and the Issue of Transitional Justice.
Dr. Yoav Kapshuk, Ben-Gurion University

מושב מס‘ 17 
היבטים מחקריים ויישומיים של הגנת העורף  |  כיתה 828 בית אחי

יו”ר: ד"ר אבי ביצור, מכללת בית ברל  
קיץ תחת אש: חזרה לעבר? פרופ' זאב דרורי, המכללה האקדמית כנרת; ד"ר איל לוין, אוניברסיטת 

אריאל; פרופ' איל בן-ארי, מכון כנרת ע"ש דן שומרון
אתגרי ההסברה ואחידות המסר בעידן הניו-מדיה. סא"ל שרית גרשקוביץ, צה"ל, פיקוד העורף 

יישובים סמוכי גדר ב'עוטף עזה' כמקרה בוחן לחוסן חברתי 2006 – 2016.
ד"ר כרמית פדן, המכון למחקרי ביטחון לאומי; ד"ר תא"ל )בדימוס( מאיר אלרן, המכון למחקרי ביטחון לאומי

מה כבר יכול לקרות? על תרומתן של מערכות זמן אמת לניהול ערים בטוחות יותר. 
ZAID-GEOMAP חברת ,GIS הגב' אורטל קרן, מנהלת מחלקת

13.00 – 14.00 ארוחת צהריים  |  רחבת קומה 0 בית אחי

מליאה מסכמת  |  אודיטוריום 812 בית אחי    
14.00 – 14.20  השתנות האיומים על העורף והשפעתם על האוכלוסיה בעורף בשנים האחרונות. 

האלוף תמיר ידעי, צה"ל, מפקד פיקוד העורף
14:20 – 15:00 אסיפה כללית של אגודת חוקרי צבא-חברה.

15:00– 16:00 מליאה מסכמת: יחסי הצבא והחברה בעידן של שבטיות – העיתונאי נחום ברנע משוחח 
עם הסופר מאיר שלו.

16.00 פיזור
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