
צבא-חברה  למחקרי  השישי  כנרת  בכנס  מחקרים  להצגת  הצעות  מזמינה  בישראל  צבא-חברה  חוקרי  אגודת 
בישראל שיתקיים במכללה האקדמית כנרת בימים רביעי וחמישי 23-24 לפברואר 2022.

תחומי העניין הקבועים של אגודת חוקרי צבא חברה בישראל (כגון גיוס לצה"ל, מילואים ועורף אזרחי בימי חירום), עוברים 
(כגון אתגרי משילות באזורי הספר, ביטחון  ואף אתגרי ביטחון פנים  ומורכבים. משבר הקורונה  תהליכי שינוי בלתי פוסקים  
בחברה הערבית), יכולים להביא לידי שינוי מהותי בתחומים אלו. מטרת הכנס, להציג מחקרים על נושאים אלו ולעורר דיון בין 
אנשי אקדמיה, קובעי מדיניות והקהילה האזרחית. כנס זה יציע הרחבת תחום פעילות האגודה בנושאי צבא וחברה גם לתחום 

הביטחון הלאומי וביחס למגוון של ארגוני ביטחון בישראל.

כמו כן, הוועדה האקדמית של הכנס מבקשת הצעות גם בנושאים אחרים הקשורים לנושא הכנס: למשל, החזית האזרחית 
והגנת העורף ; שינויים אפשריים במודל "צבא העם" ומודלים חליפיים לשירות הצבאי ; היבטים ארגוניים, כלכליים, תרבותיים, 
חברתיים של צה"ל ושל כלל ארגוני הביטחון ; שינויים גיאופוליטיים אזוריים ועולמיים ; יחסי דרג צבאי ומדיני ותהליכי קבלת 
בקולנוע,  צה"ל  וייצוגי   ; וצבא  דת   ; ומגדר  צבא  ומוסר;  מלחמה  הביטחוניות;  התעשיות  וביטחון;  צבא  תקשורת,  החלטות; 

בטלוויזיה, בספרות ובאמנות.

מפגשי מליאה בהשתתפות מומחים בעלי שם וחוקרים בכירים מהארץ ומחו"ל.

מושבים בהם חוקרים מציגים את מחקריהם.

שולחנות עגולים לדיון בסוגיות ייחודיות.

מושבים שעניינם ביקורת ספרים מן התחום.

בכנס יתקיימו סוגי מפגשים שונים: 

כנס כנרת השישי למחקרי צבא-חברה בישראל

"חברה, צבא וביטחון לאומי בישראל – 
אתגרים והזדמנויות בעידן של שינוי,

מורכבות ואי-ודאות"



את ההצעות יש לשלוח לדוא"ל: Kinneret.Conference.6@gmail.com עד ליום חמישי 30 בספטמבר 2021

כללי השתתפות בכנס: 
כל המשתתפים בכנס (יושבי ראש מושבים, מציגי מחקרים, מתדיינים בשולחנות עגולים, מרצים ומאזינים) חייבים בדמי הרשמה 

לכנס וכן בחברות תקפה לשנתיים באגודת חוקרי צבא-חברה בישראל

דמי רישום: 
הרשמה לכנס: 450 ש"ח (250 ש"ח דמי הרשמה, 200 ש"ח דמי חברות דו-שנתיים לאגודת חוקרי צבא חברה בישראל לשנים 

 .(2022-2023
לסטודנטים נושאי תעודת סטודנט: 250 ש"ח (150 ש"ח דמי הרשמה, 100 ש"ח דמי חברות דו-שנתיים לאגודת חוקרי צבא 

חברה בישראל לשנים 2022-2023). 

אותות הוקרה ופרסים:
הוועדה האקדמית של הכנס תעניק מספר אותות הוקרה ופרסים במעמד הכנס. 

ועדת הפרסים מורכת מחברי הוועדה האקדמית של הכנס ויו"ר הוועדה הוא  פרופ' הלל נוסק, ראש מכון דן שומרון. 
אות הוקרה של האגודה על מפעל חיים.

אות הוקרה על תרומה ייחודית למחקר בנושא צבא-חברה בישראל. 
אות הוקרה למאמר מצטיין אשר יתפרסם בכתב העת "חברה, צבא וביטחון לאומי" (המאמר יועבר לשיפוט עיוור כפול כמקובל 

ועליו להיות מאמר חדש). אות ההוקרה יוענק לכותב המאמר במעמד המליאה במהלך הכנס. 
מכון כנרת על שם דן שומרון ליחסי חברה, בטחון ושלום יעניק פרס בסך של 3000 ש"ח לחוקר/ת מצטיין/ת על פרסום מאמר 

בנושא יחסי צבא-חברה או ההיבטים החברתיים והארגונים של צה"ל בשנתיים האחרונות. הפרס יוענק לחוקר/ת במהלך הכנס. 
פרס כספי לקידום מחקר מצטיין מטעם המכללה האקדמית כנרת - 3000 ₪.

פרסים לחוקרים צעירים המשתתפים בסדנת הדוקטורנטים של האגודה  במימון קרן עירא – פרס ראשון, שני ושלישי בסך כולל 
של 3000 ש"ח. 

את המאמרים המועמדים לפרסים יש לשלוח עד ליום חמישי 9 בדצמבר 2021,
Kinneret.Conference.6@gmail.com לדוא"ל

lewin1212@gmail.com :פניות להבהרות ושאלות בנושאים אקדמאים: ד"ר איל לוין
itamar.rickover@gmail.com:פניות להבהרות ושאלות בנושאים מנהליים: ד"ר איתמר ריקובר

בברכה,
הוועדה האקדמית והוועדה המארגנת: פרופ' סטיוארט כהן (יו"ר הוועדה האקדמית), פרופ' איל בן ארי,

ד"ר איל לוין, פרופ' אהוד מניפז, פרופ' עוזי בן שלום (יו"ר האגודה) ודר' איתמר ריקובר (מנכ"ל האגודה)

תשובות הוועדה תימסרנה עד ליום חמישי, 28 באוקטובר 2021

הצעות להצגה בודדת: 
• שם המחקר

• שם המחבר, כתובת, דוא"ל 

   מספר טלפון.

• תקציר (כ-300 מילים).

הצעות למושבים שלמים:
• תיאור הנושא.

• שמות, כתובות דוא"ל ומספרי 

   טלפון של יו"ר המושב 

   והמציגים (עד ארבעה בלבד)

• תקציר של כל אחת מהרצאות 

   המשתתפים כ-300 מילים).

הצעות לביקורת ספרים: 
• שם הספר ופרטי הסופר.

• שם כותב הביקורת, כתובת 

   דוא"ל ומספר טלפון. 

הצעות לשולחנות 
עגולים:

• תיאור מפורט של הנושא 

   וסוגיות המשנה העומדות בו 

   על הפרק (כ-300 מילים) . 

• כתובות דוא"ל וטלפונים של 

   משתתפי הדיון.

הגשת הצעות:


