תכנית הסדנאות
לשנת הלימודים תשס"ח

הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון
בית הספר לממשל ולמדיניות 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

החברה הפתוחה ואויביה

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

הישרדות
כנס מס' 43

 29במאי 2008

הישרדות
 26ביוני 2008

טכנולוגיה ביטחונית :יתרונות ומגבלות

יום חמישי ,כד באייר 29 ,במאי ,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

 11:15-09:00מושב ראשון :צבא וביטחון
סדנת תל אביב למדע ,טכנולוגיה וביטחון
ע"ש פרופ' יובל נאמן

		

n

		
n

		
n

בחסות:

		
n

משרד הביטחון -מפא"ת
התעשייה האווירית
אלאופ

		

 11:30-11:15הפסקה

 13:15-11:30מושב שני :ביולוגיה ואבולוציה
		

n

		
n

		
n

רפא"ל
		

גל"צ — רצועת הביטחון

יור :אלוף (מיל ).גיורא רום ,המכון למחקרי ביטחון לאומי,
אוניברסיטת תל–אביב
דר אורי מילשטיין ,תיאורטיקן ביטחוני ,מכון שרידות
עיקרון השרידות
דר יצחק רביד
הגנת האוכלוסיה האזרחית
גב' שרון דולב ,מנהלת קמפיין גרעין ,גרינפיס ים תיכון
הקשר בין אזרח ומדינה בעולם של סודות גרעין ונשק
להשמדה המונית
דר אדיר פרידור ,מתמטיקה ,מומחה בחקר ביצועים צבאי
אמצעי הישרדות במשוואה האסטרטגית הגרעינית במזרח התיכון

יור :פרופ' שלום אברבנאל ,אוניברסיטת תל–אביב
פרופ' חווה יבלונקה ,מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של
המדעים והרעיונות ,אוניברסיטת תל–אביב
שיתוף פעולה כאסטרטגית הישרדות
פרופ' תמר דיין ,המחלקה לזואולוגיה ,אוניברסיטת תל–אביב
שינוי אקלים גלובלי ושרידות המגוון הביולוגי
פרופ' יעקב בן–חיים ,מחזיק הקתדרה על שם יצחק מודעי
בטכנולוגיה ובכלכלה ,הפקולטה להנדסת מכונות ,הטכניון —
מכון טכנולוגי לישראל ,חיפה
הישרדות בתנאי אי–וודאות :האם אופטימיזציה היא באמת
אסטרטגיה מוצלחת?

 14:00-13:15הפסקה

 15:45-14:00מושב שלישי :היסטוריה ,תרבות וחברה
		

n

		
n

		
n

		

יור :חכ אלוף (מיל ).פרופ' יצחק בן ישראל ,אוניברסיטת
תל–אביב
דר אילן עמית ,יועץ למערכת הביטחון ,תל–אביב
פרדוקס ההישרדות
פרופ' יהודה באואר ,יועץ אקדמי יד ושם ,פרופ' אמריטוס
לתולדות השואה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
דרכי הישרדות בשואה
מר דוד ברודט ,יור הועד המנהל של אוניברסיטת בן–גוריון
ולשעבר מנכל משרד האוצר
משבר האינפלציה בשנות ה–80

 16:00-15:45הפסקה

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

 16:45-16:00הרצאת נעילה
		 יור :פרופ' יוסי שיין ,ראש התכנית ללימודי דיפלומטיה ,מופקד
הקתדרה למדע המדינה עש רומולו בטנקורט ,אוניברסיטת
תל–אביב
 nחכ בנימין נתניהו ,יור האופוזיציה ,ראש הממשלה ושר האוצר
לשעבר
		 האתגרים הביטחוניים של מדינת ישראל

