
הדיון יועבר בשידור 
חי באתר האינטרנט 
של המכון הישראלי 

 לדמוקרטיה )ע"ר(:
www.idi.org.il

ויועלה במועד מאוחר 
 YouTube יותר לאתר

ההשתתפות מותנית 
באישור מראש בדוא"ל:

natalys@idi.org.il
 טלפון לבירורים:

.02-5300868

 דמוקרטיה נלחמת בטרור
לוחמה א־סימטרית — לקחים ממבצע "צוק איתן"

אשר דמוקרטיה נלחמת בארגון טרור, המושג "ניצחון" הופך לחמקמק. כ
דילמות כגון התועלת שבהפעלת מנופי לחץ על האוכלוסייה והצורך 
בהישענות גוברת על המודיעין כתנאי להשגת הישגים צבאיים מלווים את 

הלחימה. על כך נוסף המאבק על הנרטיב ועל התדמית.

המכון הישראלי לדמוקרטיה וקרן קונרד אדנאואר יקיימו שולחן עגול 
אשר יוקדש לסוגיות אלה ואחרות, כפי שעלו במבצע צוק איתן.

 השולחן
העגול

רח’ פינסקר 4, ירושלים
 טל': 02-5300888

info@idi.org.il

השולחן העגול יתקיים 
במסגרת הפרויקט 

לביטחון לאומי 
ודמוקרטיה ע"ש אמנון 

ליפקין שחק במכון 
הישראלי לדמוקרטיה.

*רשימת המשתתפים 
אינה סופית.

שולחן עגול
יום שני, ט"ז בכסלו תשע"ה, 8 בדצמבר 2014, בשעות 21:00-17:00

במכון הישראלי לדמוקרטיה, פינסקר 4 ירושלים

פרופ' מרדכי קרמניצר, סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה ברכות 
ד"ר מיכאל בורכרד, מנהל קרן קונרד אדנאואר ישראל  

מושב ראשון: היבטיו הצבאיים של המבצע
פרופ' מרדכי קרמניצר, המכון הישראלי לדמוקרטיה מנחה  

תא"ל )מיל'( ישראלה אורון, חברת ועד מנהל המועצה לשלום וביטחון משתתפים* 
אלוף )מיל'( עמיחי )עמי( אילון, המכון הישראלי לדמוקרטיה, לשעבר ראש השב"כ  

אלוף )מיל'( יצחק איתן, לשעבר אלוף פיקוד המרכז  
עו"ד אלי בכר, חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה  

ח"כ עמר בר־לב, חבר ועדת חוץ וביטחון, כנסת ישראל  
מר אמיר בר שלום, ערוץ 1  

תא"ל )מיל'( רחל דולב, עורכת דין   
ד"ר ענת הוכברג־מרום, מומחית לטרור עולמי  

גב' עמירה הס, עיתון "הארץ"  
תא"ל )מיל'( מוני חורב  

פרופ' שאול משעל, ראש החטיבה למזרח תיכון, המרכז הבינתחומי הרצליה וראש    
הקתדרה ע"ש בריאן מלרני לממשל אוניברסיטת תל אביב  

תא"ל )מיל'( יוסי קופרווסר, לשעבר מנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים, לשעבר    
ראש חטיבת המחקר באמ"ן  

ד"ר מתי שטיינברג, מרצה וחוקר   

מושב שני: כיצד מנצחים במלחמת הדימויים?
ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, המכון הישראלי לדמוקרטיה מנחה 

אלוף )מיל'( עמיחי )עמי( אילון, המכון הישראלי לדמוקרטיה, לשעבר ראש השב"כ משתתפים* 
מר שרל אנדרלין, ראש המשרד FRANCE 2 בירושלים   

מר אמיר בר שלום, ערוץ 1  
גב' גבי גולדמן, ארגון העיתונאים  

מר יואל גרינברג, כתב רשת עיתוני מקל'צי  
מר אורי דרומי, מנהל מועדון העיתונאים ירושלים  

גב' עמירה הס, עיתון "הארץ"  
מר דוד ויצטום, ערוץ 1  

מר ניצן חן, ראש לשכת העיתונות הממשלתית  
ד"ר אורנה כהן, המכון למחקר ע"ש הארי ס' טרומן למען קידום השלום,    

האוניברסיטה העברית בירושלים  
מר חנוך מרמרי , עורך "העין השביעית"  

מר אבי פרימור  
 Frankfurter Allgemine ,מר האנס כריסטיאן רוסלר  

גב' תמר שטרנטל, מנכ"לית קאמרה בישראל  
מר משה שלונסקי, החוג לתקשורת, המכללה האקדמית עמק יזרעאל  


