
 

 

           

 

 עיון יוםלהזמינכם ל יםמתכבד

 -שנות כיבוש  50בטחון ושלום בתום 

 ? סותרים או משלימים
 

 ז, תשע"סיון י"א,  2017 ביוני 5 שני, יום 

 אביב-, קמפוס אוניברסיטת תלנפתלי, בניין 003 זאב סגל אולם

 

 ברכה ברידו התכנסות   09:30-09:00

 אביב-, אוניברסיטת תלפרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ 

, ממשל ויחסים בינלאומיים למדע המדינההספר -ביתולטר ליבך, ופרופ' אמל ג'מאל, ראש מכון 

 אוניברסיטת תל אביב 

 

   טחון והקיוםיהסטטוס קוו ואתגרי הבמושב ראשון:   11:00-09:30

 אביב-, אוניברסיטת תלתמי שטינמץ מרכזמנהל ד"ר אפרים לביא, יו"ר:  

 

  התפישה האסטרטגית ההגמונית במבחן המציאות המשתנה

 פהאוניברסיטת חי, ספר למדע המדינה, המחלקה ליחסים בינלאומיים בבית יוסף-פרופ' אורי בר

 

 פלסטיני -הישראליסכסוך מאפייני השחרור לאומי וכיבוש קולוניאלי: 

 הביטחוניות והקיומיות הםוהשלכותי

  אביב-אוניברסיטת תל, פרופ' מוטי תמרקין

 

 כאיום  "הסטטוס קוו"

  אביב-אוניברסיטת תל, פרופ' אמל ג'מאל

 

 

 הפסקת קפה  11:15-11:00

 

 התנחלויות, גבולות וביטחון שני: מושב   12:45-11:15

 תא"ל מיל. גדי זהר, יו"ר המועצה לשלום ולביטחון : ומגיב יו"ר  

 
 נטל או נכס לביטחון?  -מפעל ההתיישבות בגדה המערבית 

 
  נכס ביטחוניכההתיישבות 

  בר אילן ברסיטת, מרכז בס"א למחקרים אסטרטגיים, אוניגרשון הכהן .אלוף מיל

 
  נטל ביטחוניכההתיישבות 

 מרכז הבינתחומי בהרצליה ב הוראהעמית , ד"ר אל"מ מיל. שאול אריאלי
 פו, חוקר בכיר בקרן לשת"פ כלכליי-והמכללה האקדמית ת"א

 
 כאתגר ביטחוני וקיומי המערבית הסטטוס קוו בגדה

 , לשעבר מפקד פיקוד המרכזאלוף במיל. גדי שמני           

 



 

 

           

 

 

 
 

 הפסקת צהריים 1400-12:45

 

 

 וביטחוןמוסר ,  חברה שלישי: מושב   15:30-14:00

  אביב-אוניברסיטת תלהחוג ללימודי עבודה, ן יעקבסון, דאמריטוס פרופ'  יו"ר: 

 
 הכיבוש  לנוכחצבא -יחסי חברה

 אילן -אמריטוס סטיוארט כהן, אוניברסיטת ברפרופ'  

 

 מוסר וביטחון

 אביב -אוניברסיטת תל ,ממשל ויחסים בינלאומיים למדע המדינההספר -ביתד"ר אוריאל אבולוף,  

 

 המוטיבציה לשירות בשטחים 

  רנה ברביבאי, לשעבר ראש אכ"אואלוף מיל. א 

 

 הפסקת קפה  16:00-15:30

 

 מניהול סכסוך לניהול הסדר ב רביעי:מוש   17:30-16:00

 מזרח תיכון ואפריקה, היסטוריה של השמעון שמיר, החוג לאמריטוס פרופ' יו"ר ומגיב:  
     אביב-תלברסיטת אוני                   

 
 יתרונות הסדר מדיני בלתי מושלם לביטחון הלאומי של ישראל      

  חיפה, ביה"ס למדעי המדינה באוניברסיטת ,קטורנט, דועומר צנענימר  

 עמית מחקר במרכז תמי שטינמץ                   

                    

 כלכלת הסכסוך והסדר שתי המדינות
  קבוצת אקס ה, האוניברסיטה העברית בירושלים,להמחלקה לכלכ, זעירא ףיוספרופ' 

 

 מעגל אזורי ומעגל בינלאומי כמקדמי או מחשקי הסדר
  , המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העבריתגליה גולןאמריטה פרופ' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האוניברסיטה בחניוני בתשלום החנייה מוגבל. המקומות מספר מוזמן. הציבור
  /http://peace.tau.ac.il למחקרי שלום שטינמץמרכז תמי 

http://peace.tau.ac.il/

