
סדנת תל אביב למדע, טכנולוגיה וביטחון

ע"ש פרופ' יובל נאמן

 האתגר הגרעיני
במזרח התיכון 

כנס מס' 39

במעמד כבוד נשיא המדינה, מר שמעון פרס

יום חמישי, י"ב בכסלו, 22 בנובמבר 2007, 
בשעה 08:45 בבוקר

אולם בר שירה, אוניברסיטת תל–אביב, רמת–אביב

הזמנה

 החניה במגרשי החניה החיצוניים לאוניברסיטה
הכניסה רגלית דרך שערי האוניברסיטה

הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון

התכנית ללימודי 
ביטחון

בית הספר לממשל ולמדיניות
ע"ש הרולד הרטוך

תכנית הסדנאות
לשנת הלימודים תשס"ח

22 בנובמבר 2007

האתגר הגרעיני במזרח התיכון

20 בדצמבר 2007

אלקטרו אופטיקה בשדה הקרב העתידי

21 בפברואר 2008

הישרדות

3 באפריל 2008

החברה הפתוחה ואויביה

29 במאי 2008

מגבלות הטכנולוגיה הצבאית

5 ביוני 2008

 הסכסוך הפלשתינאי ישראלי
והביטחון הלאומי

סדנת תל אביב למדע, טכנולוגיה וביטחון
ע"ש פרופ' יובל נאמן



בחסות:

משרד הביטחון- מפא"ת

התעשייה האווירית

אל-אופ

רפא"ל

גל"צ – רצועת הביטחון

לברורים ועדכונים פקס מס': 03-7778891

nilig@amex-travel.co.il

משום הצורך בבדיקות ביטחוניות נא להקדים ולהגיע 
לאירוע ללא תיקים גדולים ו/או נשק

סדנת תל אביב למדע, טכנולוגיה וביטחון
ע"ש פרופ' יובל נאמן

התכנסות   09:15-08:45

הרצאת פתיחה  10:30-09:15
דברי ברכה: פרופ' צבי גליל, נשיא אוניברסיטת תל–אביב  n  

יו"ר: פרופ' יהושע יורטנר, אוניברסיטת תל–אביב  n  
כבוד נשיא מדינת ישראל, מר שמעון פרס  n  

מושב ראשון: האתגר הגרעיני במערכת   13:00-10:30
הבינלאומית

יו"ר: ח"כ אלוף )מיל.( פרופ' יצחק בן ישראל,   n   
אוניברסיטת תל–אביב

Walter Slocombe, Former US Under Secretary of Defense  n  
Deterrence in the World of Today   

ד"ר אריאל לויטה, קרן קרנגי  n  
מגמות בפרוליפרציה גרעינית: עבר, הווה, עתיד   

פרופ' דן זכאי, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל–אביב   n  
והמרכז האקדמי פרס

"אריה שאג מי לא יירא": על הרתעה, פסיכולוגיה ורציונליות   
עו"ד דניאל רייזנר, לשעבר ראש מחלקת הדין הבינלאומי   n  

בפרקליטות הצבאית
התמודדות המשפט הבינלאומי עם איומים גלובליים   

הפסקה  13:30-13:00

מושב שני: השלכות פוליטיות  15:00-13:30
יו"ר: דן מרגלית, עיתונאי ופרשן בערוץ 10 ו"ישראל היום" 	n  

ח"כ ד"ר אחמד טיבי 	n  
גיאופוליטיקה גרעינית   
ח"כ פרופ' אריה אלדד 	n 	

האם קנסות ומילים יוכלו לבלום את האיראנים?   
יוסף )טומי( לפיד, עיתונאי ויו"ר מועצת יד ושם 	n 	

גרעין לפיצוח   

הפסקה  15:15-15:00

מושב שלישי: אסטרטגיות אפשריות  17:00-15:15
יו"ר: עוזי עילם, לשעבר מנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית  	n 	

 ועמית בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, 
אוניברסיטת תל–אביב

פרופ' יאיר עברון, אוניברסיטת תל–אביב והמכון למחקרי  	n 	

ביטחון לאומי
האם יתכן מאזן הרתעה גרעיני יציב במזרח התיכון   

ד"ר ראובן פדהצור, המנהל האקדמי של מרכז דניאל אברהם  	n 	

לדיאלוג אסטרטגי במכללת נתניה
MAD במזרח התיכון   

ח"כ אלוף )מיל.( פרופ' יצחק בן ישראל,  	n 		

אוניברסיטת תל–אביב
אסטרטגיה של מניעה   


