
 ע"ש גרשון גורדון הפקולטה למדעי החברה
 החוג למדע המדינה

 המכון לדיפלומטיה יישומית ע"ש פרנסס ברודי
 בשיתוף עם:

 מכון הרצוג לתקשורת חברה ופוליטיקה
 ע"ש אבא אבן התוכנית לדיפלומטיה

 למדע, טכנולוגיה ובטחון יובל נאמןסדנת 
 

 ישראל וחוקי המלחמה הבינלאומיים
 טר ברקוביץ יפפרופ' פרו של יס סוםלרגל פרכנס 

Israel and the Struggle over the 

International Laws of War 
 

 2102באוקטובר  22יום שני יתקיים ב
 

 התכנסות    00:90 – 00:00
 

 :וברכות דברי פתיחה    00:90 – 00:90
  'ראש החוג למדע המדינה, אוניברסיטת ת"אעזר גתפרופ , 

 'לדיפלומטיה יישומית ע"ש פרנסס ברודיראש המכון  ,יוסי שיין פרופ 
 ישראל והחוק הבינ"למלחמות  :הרצאת פתיחה    00:90 – 00:90

  'ארה"בת סטנפורדטעמית בכיר, מכון הובר, אוניברסי, טר ברקוביץיפפרופ , 
 צה"ל והחוק הבינ"ל 03:90 – 00:90

 מפקדת מחלקת קשרי חוץלשעבר  ,חני כספי )מיל.(אל"מ  :יו"ר 

 לשעבררמטכ"ל  ,דן חלוץ )מיל.(ל רא": הרצאה 

  :צבאיתהפרקליטות בינלאומי בראש מחלקת דין  לשעבר ,לירון ליבמן )מיל.(אל"מ דיון 

  
 הפסקת צהריים 09:90 – 03:90

 
 או"םזירת הב לאומיהבינ משפטהוישראל     09:90 – 09:90

 אוניברסיטת ת"אהתוכנית לדיפלומטיה, , אבי בקר ד"ר: יו"ר 

 אקדמית אונוהקריה ה ם,שגרירת ישראל באו"לשעבר  ,אלה שלוריגב רופ'פ 
 'למשרד החוץ  לשעבר היועץ המשפטי אוניברסיטת ת"א, ,התוכנית לדיפלומטיה ,בלירובי סי פרופ 

 לקחים מן העבר ומבט אל העתיד -ועדות בדיקה וחקירה    01:00 –00:00
 :לאומי(-משנה ליועץ המשפטי לממשלה )ביןה, שביט מטיאסד"ר  יו"ר 

  פרקליטות המדינהב לאומי(-, מנהל המחלקה לתפקידים מיוחדים )ביןרועי שיינדורףד"ר 

  אקדמית אונוהקריה ה ,סגן דיקן הפקולטה למשפטים, כהןעמיחי ד"ר 

 נשיא, ג'ראלד שטיינברג 'פרופ NGO Monitor  'היועץ המשפטי אן הרצברגהגב  NGO Monitor 
 ?מלחמהעוד סוג של  ,הסרט "ג'נין ג'נין"   04:90 – 01:00

 טת ת"א, אוניברסילמדע המדינה החוג, חני לרנרר "יו"ר: ד 
  ב"כ הלוחמים בתביעת לשון הרע נגד יוצר הסרט, מוחמד בכרי, אמיר טיטונוביץעו"ד 

  בעניין הסרט "ג'נין ג'ניןעוסק  ,מרכזהאלוף פיקוד לשעבר , אבי מזרחיאלוף" 

 אחד הלוחמים בשמם הוגשה תביעת לשון הרעופר בן נתןע מר , 
 הזכות להגנה עצמית ומלחמות ישראל   00:00 – 00:00

 ראש ממשלת ישראל לשעברמר אהוד אולמרט: הרצאה , 
 

 , ( בבניין נפתלי )הפקולטה למדעי החברה( ובאודיטוריום בר שירה110באולם זאב סגל ) הכנס יתקיים
  אביב-קמפוס אוניברסיטת תלב

 

 /http://socsci.tau.ac.il/bidלפרטים נוספים ואישור:

 

http://socsci.tau.ac.il/bid/

