תכנית הסדנאות
לשנת הלימודים תשס"ח

הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון
התכנית ללימודי
בית הספר לממשל ולמדיניות
ביטחון
ע"ש הרולד הרטוך

 22בנובמבר 2007

האתגר הגרעיני במזרח התיכון
 20בדצמבר 2007

אלקטרו אופטיקה בשדה הקרב העתידי
 27בפברואר 2008

Nation Empowerment and Space
 3באפריל 2008

חברה פתוחה וטרור

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

חברה פתוחה וטרור
כנס מס' 42

 29במאי 2008

הישרדות
 26ביוני 2008

טכנולוגיה ביטחונית :יתרונות ומגבלות

יום חמישי ,כ"ז באדר ב' 3 ,באפריל ,2008
בשעה  08:30בבוקר
אולם בר שירה ,אוניברסיטת תל אביב ,רמת אביב

הזמנה
החניה במגרשי החניה החיצוניים לאוניברסיטה
הכניסה רגלית דרך שערי האוניברסיטה

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

 09:00-08:30התכנסות

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

בחסות:
משרד הביטחון -מפא"ת
התעשייה האווירית
אלאופ
רפא"ל
גל"צ — רצועת הביטחון

 11:00-09:00מושב ראשון :מבוא
		 יו"ר :פרופ' אבי מרמור ,ראש המרכז למדע וטכנולוגיה של
ביטחון ,הטכניון — המכון הטכנולוגי לישראל
 nראש השב"כ לשעבר אלוף (מיל ).השר עמי אילון
דמוקרטיה מול טרור
 nח"כ אלוף (מיל ).פרופ' איציק בן ישראל ,אוניברסיטת
תל–אביב
טרור וחברה סגורה
 nפרופ' אריאל מררי ,אוניברסיטת תל–אביב
היבטים פסיכולוגיים של הטרור
 11:15-11:00הפסקה

מושב שני :טרור ותקשורת

14:00-11:15
		 יו"ר :פרופ' יוסי שיין ,ראש התכנית ללימודי דיפלומטיה,
מופקד הקתדרה למדע המדינה ע"ש רומולו בטנקורט,
אוניברסיטת תל–אביב
 nעמוס הראל ,הכתב הצבאי של עיתון "הארץ"
נקודת המבט העיתונאית :הדילמות העומדות בפני
התקשורת בסיקור פיגועי טרור
 nעו"ד ד"ר יובל קרניאל ,בית ספר לתקשורת ,המרכז
הבינתחומי ,הרצליה
טרור ותקשורת אכן מראות קשים
 nפרופ' יורם פרי ,ראש בית ספר רוטשילד–קיסריה
לתקשורת ,אוניברסיטת תל–אביב
כיצד מסייעת התקשורת לטרור והאם ניתן להשתמש בה נגדו?
 nדוד ויצטום ,ערוץ 1
הטלוויזיה כבמת הפיגועים
 nדליה דורנר ,שופטת בית המשפט העליון בדימוס ונשיאת
מועצת העיתונות
האתיקה העיתונאית וטרור
 14:30-14:00הפסקה

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

 16:45-14:30מושב שלישי :דמוקרטיה מתגוננת
		 יו"ר :פרופ' ניל גנדל ,ראש ביה"ס לממשל ולמדיניות ע"ש
הרולד הרטוך ,אוניברסיטת תל–אביב
 nפרופ' יוסי שיין ,ראש התכנית ללימודי דיפלומטיה,
מופקד הקתדרה למדע המדינה ע"ש רומולו בטנקורט,
אוניברסיטת תל–אביב
דמוקרטיה מול איומי טרור
 nיוסף אגסי ,פילוסוף
כיצד לוחמים בטרור באורח נבון
 nעו"ד דן יקיר ,היועץ המשפטי של האגודה לזכויות אזרח,
זכויות האדם וביטחון המדינה — האיזון העדין
 nפרופ' זאב סגל ,אוניברסיטת תל–אביב ,הפרשן המשפטי,
עיתון "הארץ"
זכותה של הדמוקרטיה להגן על עצמה — ההיבט המשפטי

