
הרשמה וכיבוד   – 09:30-10:00
פתיחת הכנס. ברכות – האלוף במיל' אילן בירן, ראש המועצה האזורית עמק הירדן  - 10:00-10:20

מר עידן גרינבאום, נשיא מכללת כנרת פרופ' שמעון גפשטיין.  
מליאת פתיחה בנושא:  - 10:20-11:30

"תרבות הפיקוד והניהול בחיל האוויר והשפעתה על העולם העסקי בישראל".   
יו"ר, מנכ"ל מכללת כנרת אל"מ במיל' מר מיקי לב. אודיטוריום 822  

תא"ל במיל' אבי ארוך  •  
ד"ר אל"מ במיל' שמואל גורדון  •  

תא"ל במיל' צבי קנור   •  

 12:00-13:30
יו"ר פרופ' אודי לבל, ביה"ס לתקשורת ומרכז בס"א, אוניברסיטת בר  1: קריאות פרשניות בשיח המלחמה.  מושב 

אילן.
מושב 2: פרצות בהגנת העורף הישראלי-איום, חוסן ופתרונות. יו"ר ד"ר אבי ביצור המכללה האקדמית בית ברל. 
- המכללה  מנדלזיס  לאה  ד״ר  יו"ר  בקונפליקט הישראלי פלסטיני.  צידי המתרס  3: מסעי הסברה משני  מושב 

האקדמית כנרת בעמק הירדן. 
מושב 4: טרור ולוחמה נגד טרור. יו"ר ד"ר עוזי בן שלום, אוניברסיטת אריאל בשומרון.

0 בית אחי + דברי הסבר על שת"פ עם מערכות - ד"ר אמיר גילת עורך  13:30-15:00 ארוחת צהריים קומה 
כתב העת מערכות.

 15:00-16:30
דן  ע״ש  כנרת  מכון  נוסק.  הלל  פרופ'  יו"ר  הזיכרון.  במלאכת  רבים  קולות  ותקשורת:  זיכרון  מלחמה,   :5 מושב 

שומרון, מכללה אקדמית כנרת בעמק הירדן.
מושב 6: סקירת ספרים: יו"ר פרופ' גליה גולן, האוניברסטיה העברית בירושלים.

מושב 7: חוסן לאומי וחוסן חברתי. יו"ר פרופ' סמדר בן אשר אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
מושב 8: היבטים ארגוניים ואנושיים. יו"ר ד"ר איל לוין, אוניברסיטת אריאל בשומרון.

16:30-17:00 – הפסקת קפה

17:00-18:30
מושב 9: דת וצבא. יו"ר ד"ר אהרון )רוני( קמפינסקי, מכללת אפרתה.

דרורי, המכללה  זאביק  יו"ר פרופ'  וביקורת.  -מסגור  ומדיניות צה״ל  10: הסיקור התקשורתי של פעילות  מושב 
האקדמית כנרת בעמק הירדן.

מושב 11: מודל הגיוס לצה"ל. יו"ר ד"ר אסף מלחי, המכון הישראלי לדמוקרטיה.

19:00 מליאת תרבות
טקס פרסי הצטיינות למאמרים מצטיינים מטעם מטעם אגודת חוקרי צבא חברה בישראל ומכון דן 

שומרון. הרצאת אורח: אור הלר, כתב צבאי, עיתונאי ומגיש תכניות אקטואליה

תכנית כנס כנרת החמישי לחוקרי צבא-חברה בישראל 19-20/2/2020

צבא העם – מאז ולעולם?

יום ד' 19/02/2020 



יום ה' 20/02/2020 

ארוחת בוקר במלונות 

רישום + אסיפה כללית )9:30( אודיטוריום 822   08:30-10:00

מליאת רמטכ"לים וסגני רמטכ"לים בנושא: צבא העם מאז ולעולם?  10:00-11:30
יו"ר אלוף במיל' אילן בירן. אודיטוריום אלפרין / אודיטוריום 822  

רא"ל במיל' גדי אייזנקוט  •  
רא"ל במיל' שאול מופז  •  
אלוף במיל' מתן וילנאי  •  

אלוף במיל' משה קפלינסקי  •  

 12:00-13:30
מושב 12: הצצה השוואתית למקרי בוחן בינלאומיים. יו"ר פרופ' איל בן ארי, המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן. 

מושב 13: זהויות על מדים. יו"ר ד"ר עפרה בן ישי, האוניברסיטה הפתוחה.  
מושב 14: צה"ל וניהול המרחב הציבורי. יו"ר פרופ' סטיוארט כהן, אוניברסיטת בר אילן.

מושב 15: ביקרות ופיקוח על הצבא. יו"ר פרופ' אורי בר יוסף, אוניברסיטת חיפה.
13:30-14:30 ארוחת צהריים בית אחי קומה 0

 14:30-16:00
מושב 16: סקירת ספרים. יו"ר ד"ר כרמית פדן, מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית 

מושב 17: טירונים, מלש"בים ושירות לאומי-אזרחי. יו"ר ד"ר ראובן גל, מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית. 
מושב 18: אנשי מילואים בין שני עולמות. יו"ר פרופ' איל בן ארי, המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן.

16:15-17:15 מליאת סיכום:
הרב שי פירון, שר החינוך לשעבר, בנושא מודל חדש לשירות

יו"ר פרופ' הלל נוסק, המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן. אודיטוריום אלפרין
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