
26-25 בנובמבר 2019
המכון הישראלי לדמוקרטיה, פינסקר 4, ירושלים

צבא - חברה › יום שני, 25 בנובמבר  
התכנסות

פתיחה
יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

ד"ר אלכסנדר ברקל, מנהל קרן קונרד אדנאואר בישראל

משאירים את הצבא מחוץ לפוליטיקה
פרופ' עמיחי כהן, ראש התוכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה, המכון הישראלי  יו"ר: 

לדמוקרטיה; הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו
משתתפים:

פרופ' יובל אלבשן, דיקן הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו
יונה ג'רמי בוב, פרשן לענייני מודיעין, ג'רוזלם פוסט

פרופ' ידידיה שטרן, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; הפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת בר�אילן

ד"ר עידית שפרן גיטלמן, חוקרת, המכון הישראלי לדמוקרטיה

הפסקה

בנחישות וברגישות: מערכת היחסים שבין צה"ל לחברה הישראלית
יו"ר: ד"ר מורן ירחי, ראש התוכנית לדיפלומטיה ציבורית ומרצה בכירה בבית הספר 

סמי עופר לתקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה
משתתפים:

news !ד"ר אמיר בוחבוט, פרשן לענייני צבא וביטחון , וואלה
אלוף (מיל) ח"כ יאיר גולן, המחנה הדמוקרטי

למחקרי  המכון  לאומי,  וביטחון  קהל  דעת  לחקר  התוכנית  ראש  ישראלי,  ציפי  ד"ר 
ביטחון לאומי

פרופ' (אמריטוס) סטיוארט כהן, המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר�אילן

09:30-09:00

09:45-09:30

11:00-09:45

11:15-11:00

13:00-11:15

ארוחת צהריים

מודל הגיוס – צבא העם או צבא מקצועי?
יו"ר: פרופ' קרנית פלוג, סגנית נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

משתתפים:
אל"מ (מיל') ד"ר עפרה בן ישי, חוקרת יחסי צבא�חברה, האוניברסיטה הפתוחה

דעת  לחקר  גוטמן  מרכז  של  האקדמית  והמנהלת  בכירה  עמיתה  הרמן,  תמר  פרופ' 
קהל ומדיניות, המכון הישראלי לדמוקרטיה

תא"ל (מיל') ד"ר ששון חדד, ראש התוכנית לכלכלה וביטחון לאומי, המכון למחקרי 
ביטחון לאומי

דורון כהן, מנכ"ל משרד האוצר לשעבר
פרופ' יגיל לוי, מרצה וחוקר יחסי צבא�חברה בישראל, האוניברסיטה הפתוחה 

הפסקה

מודל הגיוס: מבט עולמי משווה
שמואל  מוסד  לאומי;  ביטחון  למחקרי  המכון  מחקר,  עמיתת  פדן,  כרמית  ד"ר  יו"ר: 

נאמן למחקר מדיניות לאומית, הטכניון
משתתפים:

Dr. Heiko Biehl, Head of Research Branch on Military Sociology, 
Bundeswehr Center of Military History and Social Sciences 
Prof. Insoo Kim, Department of Political Science,
Korean Military Academy

ד"ר אסף מלחי, חוקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

הרצאת סיכום
רא"ל (מיל') גדי איזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר

13:45-13:00

15:30-13:45

15:45-15:30

17:00-15:45

    
17:45-17:00

התכנסות

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה,
בשיחה עם ח“כ אביגדור ליברמן, יו“ר ישראל ביתנו

"תנו לצה"ל לנצח!" – בית המשפט העליון וצה"ל
יו"ר: פרופ' עמיחי כהן, המכון הישראלי לדמוקרטיה

משתתפים: 
עו"ד עביר בכר, מומחית לזכויות כלואים

עו"ד ניצנה דרשן�לייטנר, יו�ר ארגון זכויות האדם "שורת הדין"
ד"ר תמר הוסטובסקי ברנדס, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו 

עו"ד מיכאל ספרד, היועץ המשפטי של "יש דין – ארגון מתנדבים לזכויות אדם"
פרופ' יובל שני, סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; הפקולטה למשפטים, 

האוניברסיטה העברית בירושלים

סיכום:
השופט (בדימוס) אליקים רובינשטיין, המשנה לשעבר של נשיאת בית המשפט העליון

הפסקה

09:30-09:00

10:00-09:30

11:45-10:00

12:00-11:45

אמצעי ביטחון וענישה קולקטיבית
יו"ר: אל"מ (מיל') עו"ד לירון ליבמן, חוקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

משתתפים:
עו"ד אריאל ארליך, פורום קהלת 

עו"ד רוני פלי, האגודה לזכויות האזרח
אל"מ (מיל') פנינה שרביט ברוך, חוקרת בכירה, המכון למחקרי ביטחון לאומי; פורום 

דבורה – נשים במדיניות חוץ וביטחון לאומי

ארוחת צהריים

מיהו טרוריסט? מנגנון ההכרזה על ארגוני טרור
יו"ר: עו"ד לינא סאבא�חבש, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים 

משתתפים:
Jonathan Hall QC, United Kingdom Independent Reviewer of 
Terrorism Legislation 

עו"ד לילה מרגלית, חוקרת, המכון הישראלי לדמוקרטיה
ח"כ אוסאמה סעדי, הרשימה המשותפת

עו"ד אריה רוטר, לשעבר היועץ המשפטי של השב"כ

13:30-12:00

14:30-13:30

16:00-14:30

   

הכנס מתקיים במסגרת הפעילות של התוכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה ע"ש אמנון ליפקין�שחק
שבמכון הישראלי לדמוקרטיה (ע“ר) ובשיתוף עם קרן קונרד אדנאואר בישראל
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