
סדנת יובל נאמן 
למדע טכנולוגיה וביטחון

אבטחה עתידית – 
ממדע בדיוני למציאות

יום שלישי, 24 בדצמבר 2013, בין השעות 09:00 – 14:00,
אודיטוריום בר-שירה, אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב

סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון בשיתוף היחידה לחיזוי טכנולוגי וחברתי 
מתכבדות להזמינכם לכנס:

מושב ראשון: איומים פיזיים ואמל"ח

יו"ר: פרופ' אלוף )במיל.( יצחק בן ישראל, ראש סדנת יובל נאמן למדע,
טכנולוגיה וביטחון, אוניברסיטת תל-אביב

נשק בהדפסה תלת ממדית-איום או קוריוז? סקירת חומרים
וניסיונות התמודדות וחקיקה

RP/AM פיתוח וייצור בשיטות - ProSol-Prototype Solutions אילן רום, מעצב ומייסד

נחילי מזל"טים
AI-MA Applied Intelligent Machines אריק יבנאי, מייסד ומנכ"ל

החלל בשירות הטרור
SpaceIL יואב לנדסמן, מהנדס חלל וגיאופיסיקאי, מהנדס המערכת הראשי, עמותת

 09:30 – 09:00

 10:30 – 09:30

התכנסות

12:00 – 10:30

כנס מס' 87

•   נא להקדים ולהגיע ללא תיקים גדולים ו/או נשק
sadna@post.tau.ac.il לפרטים נוספים ניתן לפנות בפקס: 03-6407198 או במייל •

• החניה במגרשי החניה החיצוניים לאוניברסיטה, הכניסה רגלית דרך שערי האוניברסיטה

בחסות:

בשיתוף:

התעשיה האווירית                          משרד הביטחון - מפא"ת                  גילת רשתות לווין         

     אלביט מערכות בע"מ                           רפאל - מערכות לחימה מתקדמות    

גל"צ

12:30 – 12:00

14:00 – 12:30

מושב שני: האיומים בעולם עשיר הידע
יו"ר: טל דקל, חוקר בכיר, סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון, אוניברסיטת 

תל - אביב

אבולוציה של תפיסות אבטחה
רמ"ח תקשוב מפא"ת

הקומונליות בין איומי סייבר לבין לוחמה אלקטרונית 
אסתי פשין, ראש מינהל מערכות סייבר, תע"א / אלתא

ארגון ושמו אנושות
מני ברזילי, מנהל המחלקה לביקורת מערכות מידע, בנק הפועלים

הטכנולוגיה שגורמת לשינוי ממדע בדיוני למציאות במאה העשרים ואחת
קרן אלעזרי,  CISSP, מומחית אבטחת מידע, חוקרת ומרצה; עמיתה בסדנת יובל 

נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון, אוניברסיטת תל-אביב

פריזם, ריגול ועתיד הפרטיות
Co-founder Cyberhat Cyberia גיא מזרחי, מנכ"ל

מושב נעילה: 
יו"ר: רם לוי, חוקר בכיר, סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון,

אוניברסיטת תל - אביב

Vecoy האויב הבלתי נראה- הסכנה הויראלית וטכנולוגיית 
Vecoy Nanomedicines ארז ליבנה, מנכ"ל ומייסד חברת

"תרחישים פרועים": לצפות אל הבלתי צפוי
ד"ר אהרון האופטמן, חוקר בכיר ביחידה לחיזוי טכנולוגי וחברתי, אוניברסיטת תל-אביב

כלים בלתי מאויישים, אתגרים והזדמנויות בתחום האבטחה
לירן ענתבי, דוקטורנטית בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל-אביב ועמיתת מחקר 

INSS במכון למחקרי ביטחון לאומי

על הקו הדק: מתי לא צריך להיבהל מאיומי העתיד
ד"ר רועי צזנה, היחידה לחיזוי טכנולוגי וחברתי, אוניברסיטת תל-אביב

SIGN HERESIGN HEREהכניסה חופשית, אך מותנית ברישום מוקדם

הפסקה

באתר הבית
www.sectech.tau.ac.il

WWW

fעקבו אחרינו בפייסבוק
"סדנת תל אביב למדע

טכנולוגיה ובטחון"

סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון בתפוצה במייל
sadna@post.tau.ac.il :להצטרפות יש לפנות במייל

הבלוג של איציק
www.ben-israel.co.il

עקבו אחרינו בטוויטר
sectech_tau

http://sectech.tau.ac.il/en/node/264

