תכנית הסדנאות
לשנת הלימודים תשס"ט

הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון
התכנית ללימודי
בית הספר לממשל ולמדיניות
ביטחון
ע"ש הרולד הרטוך

 4בנובמבר 2008

עליונות ביטחונית :איומים ואתגרים
 9בדצמבר 2008

ניהול משברים
 6בינואר 2009

סדנת תל אביב למדע ,טכנולוגיה וביטחון
ע"ש פרופ' יובל נאמן

החזית האזרחית והחוסן הלאומי
 17במרץ 2009

בניין הכוח בצה"ל
 30באפריל ( 2009ערב)

בין חלל לגרעין

צבא העם?
ההיבטים החברתיים של
השירות הצבאי
כנס מס' 50

 19במאי 2009

צבא העם?
יום שלישי ,כה' באייר 19 ,במאי ,2009
בשעה  08:30בבוקר
אולם בר שירה ,אוניברסיטת תל–אביב ,רמת–אביב

הזמנה
סדנת תל אביב למדע ,טכנולוגיה וביטחון
ע"ש פרופ' יובל נאמן

החניה במגרשי החניה החיצוניים לאוניברסיטה
הכניסה רגלית דרך שערי האוניברסיטה

 09:00—08:30התכנסות

 09:15—09:00מושב פתיחה לזכרו של פרופ' יובל נאמן
		

סדנת תל אביב למדע ,טכנולוגיה וביטחון
ע"ש פרופ' יובל נאמן

n
n

יו"ר :פרופ' אלוף (מיל ).יצחק בו ישראל ,אוניברסיטת תל–אביב
פרופ' יהושע יורטנר ,לשעבר נשיא האקדמיה הישראלית למדעים,
אוניברסיטת תל–אביב
גב' דבורה נאמן

 11:15—09:15מושב ראשון :צה"ל ואתגר השונות
		
n

בחסות:

		
n

משרד הביטחון — מפא"ת

		
n

		

התעשייה האווירית

n

		
n

אלביט מערכות

		

יו"ר :תא"ל (מיל ).עמירה דותן
פרופ' סטיוארט כהן ,המחלקה למדעי המדינה באונ' בר–אילן ,עמית
בכיר במרכז בס"א למחקרים אסטרטגיים
הכיפה והכומתה ,עולמו הפנימי של החייל הדתי
ד"ר אורנה ששון–לוי ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והתכנית
ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בר אילן
נשים בצה"ל — לקראת שוויון?
ד"ר זאב דרורי ,מנכ"ל ומרצה בכיר במכללה האקדמית כנרת בעמק
הירדן
בין אמונה לצבא — הגדוד החרדי בצה"ל
ח"כ שלמה (נגוסה) מולה ,מפלגת קדימה
העולים בצה"ל
סא"ל (מיל ).ד"ר רמזי חלבי ,מנכ"ל חברה לייעוץ ארגוני וכלכלי
"אמיר–פאן"
השתלבות הדרוזים בצה"ל והשפעתה על האינטגרציה בחברה
הישראלית

 11:30—11:15הפסקה

רפא"ל

 13:15—11:30מושב שני :נכונות לשירות והשתמטות
		
n

גל"צ — רצועת הביטחון

		
n

		
n

		
n

		

יו"ר :פרופ' אסא כשר ,פרופסור אמריטוס לאתיקה מקצועית
ולפילוסופיה ,אוניברסיטת תל–אביב
פרופ' עוז אלמוג ,החוג ללימודי ארץ ישראל ,אוניברסיטת חיפה
הסיבות למשבר השירות בצה"ל ופתרונות אפשריים
אל"מ אביבה שקד ,ראש המחלקה למדעי ההתנהגות ,צה"ל
המבנה המוסדי של המוטיבציה לשירות בצה"ל
ד"ר תא"ל (מיל ).אריאל היימן ,לשעבר ,קצין מילואים ראשי
מערך המילואים והמוטיבציה לשירות — עבר ,הווה ,עתיד
תא"ל יהודית גריסרו ,יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים
שירות הנשים בצה"ל — חזון מול מציאות

 13:45—13:15הפסקת צהריים

 15:45—13:45מושב שלישי :צה"ל והחברה האזרחית — יחסי גומלין
		
n

		
n

		
n

		

לבירורים ועדכונים:
nilig@amex-travel.co.il
משום הצורך בבדיקות ביטחוניות נא להקדים ולהגיע
לאירוע ללא תיקים גדולים ו/או נשק

n

יו"ר :פרופ' דני לויתן ,רקטור אוניברסיטת תל–אביב
אל"מ (מיל ).ד"ר ראובן גל ,ראש מנהלת השירות
האזרחי–לאומי ,משרד ראש הממשלה
השירות האזרחי-לאומי :שירות ללא רובים
ד"ר דפנה שקד ,ביה"ס לממשל ולמדיניות ,אוניברסיטת תל–אביב
מגמות ושינויים בהשתלבות אנשי צבא בכירים בחברה הישראלית
תא"ל (מיל ).רות ירון ,לשעבר ,דוברת צה"ל
מחברה מגויסת לצבא חברתי
ד"ר נרי הורוביץ ,אגורא מדיניות

		 צבא וחברה :מעבר לדגמים המסורתיים
 nאל"מ (מיל ).איציק תורג'מן ,יועץ בכיר לקידום המצוינות
בקרן רש"י ,לשעבר ממייסדי תוכנית עתידים וראש האגף הביטחוני
חברתי במשרד הביטחון
		 מעורבות ותרומת צה"ל לחיזוק הפריפריה ולצמצום פערים
בחברה בישראל

