
הכנס השנתי

לביטחון לאומי ודמוקרטיה 2022
29-28

בנובמבר
2022

ד'-ה' בכסלו
תשפ"ג

במכון הישראלי לדמוקרטיה, פינסקר 4 ירושלים

9:30–10:00  התכנסות

10:00–10:30  דברי פתיחה
יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

ד"ר ביאטריס גורבנצ'י, מנהלת קרן קונרד אדנאואר בישראל

נאום ח"כ בני גנץ, שר הביטחון

   11:00–10:30
סקר "צה"ל בראי החברה הישראלית":

הצגה ודיון בממצאי הסקר לשנת 2022
ד"ר עידית שפרן גיטלמן, ראשת התוכנית לצבא וחברה, המכון 

הישראלי לדמוקרטיה
משוחחת עם:

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

פרופ' עמיחי כהן, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; מרצה 
בכיר בקריה האקדמית אונו 

 
12:30–11:00

מודל צבא הקבע: חתימה טובה?
מוביל הדיון: ד"ר אסף מלחי, חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה; 

מרצה בקריה האקדמית אונו

משתתפים:
עלי בינג, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

תא"ל (במיל') ד"ר ששון חדד, לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל
וראש אגף התקציבים במשרד הביטחון

פרופ' קרנית פלוג, סגנית נשיא למחקר, המכון הישראלי 
לדמוקרטיה; לשעבר נגידת בנק ישראל

עופר שלח, חבר כנסת לשעבר; חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון 
(INSS) לאומי

12:45-12:30
נאום יאיר לפיד, ראש הממשלה

12:45–13:30  הפסקת צוהריים

 14:00–13:30
עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ,

משוחח עם אלוף (במיל') אמיר אשל, מנכ"ל משרד הביטחון

 15:15–14:00
מצייצים מהשטח: צבא ותקשורת

מובילת הדיון: ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, עמיתה בכירה, המכון 
הישראלי לדמוקרטיה

 
משתתפים:

רס"ן (במיל') קרן הג'יוף, דוברת ראש הממשלה לתקשורת 
הבין־לאומית; לשעבר דוברת פיקוד הצפון ביחידת דובר צה"ל

עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ
תא"ל (במיל') רונן מנליס, לשעבר דובר צה"ל ומנכ"ל המשרד 

לנושאים אסטרטגיים; פרשן כאן חדשות
רועי שרון, פרשן לענייני צבא וביטחון, כאן חדשות

 15:45–15:15
ד"ר ערן שמיר־בורר, מנהל המרכז לביטחון לאומי ודמוקרטיה, המכון 
הישראלי לדמוקרטיה, משוחח עם ניצב פרץ עמר, מפקד מחוז דרום 

במשטרת ישראל

יום שני, 28 בנובמבר

9:30–10:00 התכנסות

11:45–10:00

פיקוח הדרג המדיני על הצבא
יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, משוחח עם

ח“כ רא"ל (במיל') גדי איזנקוט, המחנה הממלכתי; הרמטכ"ל ה-21 
של צה"ל

מוביל הדיון: פרופ' עמיחי כהן, עמית בכיר, המכון הישראלי 
לדמוקרטיה; מרצה בכיר בקריה האקדמית אונו 

משתתפים:
אל"ם (במיל') שמואל לטקו, לשעבר מנהל ועדת החוץ והביטחון 

בכנסת
פרופ‘ סוזי נבות, סגנית נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
ד"ר רועי שיינדורף, לשעבר המשנה ליועצת המשפטית לממשלה 

(משפט בין־לאומי) 

ד"ר ערן שמיר־בורר, מנהל המרכז לביטחון לאומי ודמוקרטיה, המכון 
הישראלי לדמוקרטיה, משוחח עם ד"ר איל חולתא, היועץ לביטחון 

לאומי וראש המועצה לביטחון לאומי

11:45–12:00 הפסקה

13:30–12:00

צבא, דת ודתיים
מוביל הדיון: יאיר אטינגר, פרשן לענייני דת ומדינה, כאן חדשות

משתתפים:
שרון בריק־דשן, מנכ"לית "קולך – פורום נשים דתיות"

תא"ל (במיל') צביקה פייראיזן, מנכ"ל יד ושם; לשעבר קצין חינוך 
ראשי בצה"ל

סא"ל (במיל') הרב רם משה ראב"ד, לשעבר רב חיל האוויר
ח“כ שמחה רוטמן, הציונות הדתית

ד"ר עידית שפרן גיטלמן, ראשת התוכנית לצבא וחברה, המכון 
הישראלי לדמוקרטיה 

13:30–14:15 הפסקת צוהריים

 15:45–14:15

שירות לפי חוק: 20 שנה לחוק השב"כ
מוביל הדיון: עו"ד אלי בכר, לשעבר היועץ המשפטי של שירות 

הביטחון הכללי 

משתתפים:
עו"ד יצחק בם

עו"ד גיל גן־מור, מנהל היחידות לזכויות אזרחיות וחברתיות, האגודה 
לזכויות האזרח בישראל

עו"ד עמיר כהנא, חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה
אל"ם (במיל') ז'נה מודזגברישוילי, לשעבר ראשת היחידה לבירור 

תלונות נחקרים בשב"כ (מבת"ן) במשרד המשפטים; לשעבר 
התובעת הצבאית הראשית בפרקליטות הצבאית 

16:00-15:45 סיכום

יום שלישי, 29 בנובמבר

הכנס ישודר באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר)

ייתכנו שינויים בתוכנית

להרשמה לחצו כאן

https://www.idi.org.il/events/46470

