
ישראל בין ייחודיות לאוניברסליזם רבעון א’
רבדי עומק בחברה היהודית המודרניתיסודות המשטר במדינה יהודית ודמוקרטית

מפגש 1
ב’ חשוון 3.11

מפגש 2
ט’ חשון  10.11

מפגש 3
טז’ חשון 17.11

מפגש 4
כג’ חשון 24.11

מפגש 5
א’ כסלו 1.12

מפגש 6
ח’ כסלו 8.12

מפגש 7
טו’-טז’ כסלו 15-16.12

 מדינת לאום או
מדינת כל אזרחיה

מורכבותה של 
הדמוקרטיה הליברלית 

 ישראל כמדינה
יהודית ודמוקרטית

 זהותה של
החברה הישראלית

פוסט ציונות 
וניאו ציונות

 חידוש
התרבות היהודית

 סיור
שומרון ובנימין

שומרון ובנימין:פתיחה פתיחה פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה 9:30-10:15
היסטוריה, גיאוגרפיה,

התיישבות, אסטרטגיה ד"ר אסף מלאך10:15-11:30
יחיד, חברה ומדינה 
במחשבה המדינית

ד"ר אסף מלאך
הבעיות המובנות 

בדמוקרטיה הליברלית

הרב זאב סולטנוביץ'
האם קיים מודל משטר 

יהודי?

ד"ר אסף מלאך
שלוש אסכולות בחקר 

הלאומיות

ד"ר אסף מלאך
גלגולי הלאומיות 

מישראל לאירופה 
ובחזרה

ד"ר דרור אידר
רצח אב אידיאולוגי 

וחזרתו

ד"ר אביעד בקשי12:00-13:15
העדר השיח הלאומי 
מדיוני בית המשפט 

העליון

חיים גורן
סיור בדרום תל אביב

ד"ר אביעד בקשי
מעורבות בית המשפט 

בסוגיות פוליטיות 

פרופ' אודי לבל
 תרבות כמשאב

לעיצוב זהות

פרופ' אלה בלפר 
זהות כפולה בתנועה 

הציונית

שי זרחי
 תנועה חופשית
במעגלי הזהות

היהודית

הכנה לסיור שיתוף אישי שיתוף אישישיתוף אישישיתוף אישיסבב הכרות13:15-13:45

ד"ר מאיר דובדבני14:45-16:00
תוכנית זהות ומדיניות: 

תחילת עבודה אישית

יוסי אדלשטיין
מעורבות בג”ץ
 בחוק למניעת

הסתננות 

פאנל
פרופ' רות גביזון
הרב יובל שרלו 

 במה מדינת ישראל
היא יהודית?

ד"ר גיל סיגל
מדיניות בריאות 

 ישראלית –
יש דבר כזה?

פרופ' אשר כהן
פולמוס לימודי 

האזרחות בישראל

ד"ר מאיר בוזגלו
מסורתיות בישראל

פרופ' אלכס יעקובסון16:30-17:45
 “מדינת הלאום” –

כמודל במדינות העולם

פאנל:
יונתן יעקובוביץ’

איתן
 ועו”ד אסף וויצן 
המוקד לפליטים

לימוד משותף
היחס למיעוטים

דיון:
שני בתי פרלמנט

פרופ' מנחם מאוטנר 
 ביהמ"ש העליון
כשחקן פוליטי

ד"ר משה וינשטוק
מפמ"ר משרד החינוך

 חינוך לציונות
במדינת ישראל – 
אתגרים ומשברים

הרב דוד סתיו
אתגרי האורתודוקסיה 

במדינת ישראל
עמית הלוי

הלימודים במכללה 
למדינאות – מידע לדעת

ח"כ יריב לוין18:15-20:15
 מאבקי הרשויות
במדינת ישראל

דיון
 מדיניות הגירה

לישראל

אסיף
בנייה אישית של  
משולש הרשויות

דיון
 “שחקני זהות”

במדינת ישראל

הרב זאב סולטנוביץ'
שירת אצ”ג 

שיתוף אישי ודיון
הזהות היהודית שלי 

2 0 1 6 - 1 7 ז  " ע ש ת  ' י ר  ו ז ח מ ת  ו י נ י ד מ ו ת  ו ה ז ל ם  י נ י י ט צ מ ה ת  י נ כ ת



ישראל במרחב האזורי: מגננה או פרו-אקטיביות רבעון ב’
צה”ל במאה ה-21מדיניות חוץ ישראלית למול התמורות האזוריות

מפגש 8
כב' כסלו 22.12

מפגש 9
כט’ כסלו 29.12

מפגש 10
ז’ טבת 5.1

מפגש 11
יד’ טבת 12.1

מפגש 12
כא’ טבת 19.1

מפגש 13
כח’ טבת 26.1

מפגש 14
ו’ שבט 2.2

 המזרח התיכון:
תשתית ותמורות

 מדיניות אזורית
של ישראל

פלסטינים במזרח 
התיכון

 תמורות ביחסיסיור בנגב
חברה-צבא

 תפיסת הביטחון
של ישראל

 יום סיכום סמסטר א

ריבונות, קרקעות פתיחהפתיחהפתיחה 9:30-10:15
ומדיניות

עיבוד תוכן סמסטריאליפתיחה פתיחה 

סיכום אישי

תיאטרון פלייבק
באר-שבע

מצגות סטודנטים

הרצאת אורח 

אליעזר שרקי10:15-11:30
 תפיסתו המדינית

של האסלם

אליעזר שרקי
 יחס האסלם

ליהדות ולישראל

ד"ר אסף מלאך
 שורשיה של

הלאומיות הפלסטינית 

אליעזר שרקי 
 תפישת הכוח

 במבט השוואתי
בין - דתי

ד"ר עידו הכט
 תפיסת הביטחון

של ישראל

פרופ' משה שרון12:00-13:15
היווצרות מדינות ערב: 

היסטוריה ומשטר

פרופ' משה שרון
 הסכמי שלום ומו”מ

 עם העולם הערבי:
הערכה היסטורית

ד"ר ארנון גרוס
 ספרי הלימוד של

הרשות הפלסטינית

פרופ' אודי לבל
 אזרחיזציה של
השיח הצהל”י

ד"ר יגיל הנקין
השפעת הדמוקרטיה 

 הישראלית על
תפישת הבטחון

שיתוף אישישיתוף אישי הכנה לסיורשיתוף אישישיתוף אישי13:15-13:45

פרופ' דוד מנשרי14:45-16:00
השאיפה האיראנית 

להגמוניה אזורית

ד"ר גיא בכור
ישראל במזרח התיכון – 

סיכונים וסיכויים

יורם אטינגר
המיליון החסר:

היבטים דמוגרפיים

 אל"מ )מיל'(
פנינה שרביט

 צה”ל והמשפט
הבינלאומי: צוק איתן 

כמקרה מבחן  

רב אלוף )מיל'(
דן חלוץ

 משקלו של חיה”א
 בתפיסת הפעלת

הכוח בצה”ל

ד"ר גליה לינדנשטראוס16:30-17:45
שאיפותיה של טורקיה 

במזרח התיכון

מסיבת חנוכה
עם ענבר אמיר

ח"כ ציפי לבני
 חזון שתי מדינות

לשני עמים

תא"ל הושע בן שלום
 השפעת מערך

המילואים על צה"ל

 אל"מ )מיל'(
יהודה וגמן

 תמורות בתפיסת
 הביטחון מאלון

ועד יעלון 

דיון18:15-20:00
 מוקדי הזהות של
החברה הערבית

 סיום מוקדם
לרגל חנוכה

דיון
חלופות לפתרון הסכסוך

דיון בקבוצות
דילמות בשדה הקרב

דיון
צבא קטן וחכם
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