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

החברה הפתוחה ואויביה
 29במאי 2008

הישרדות

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

טכנולוגיה ביטחונית:
יתרונות ומגבלות
כנס מס' 44

 26ביוני 2008

טכנולוגיה ביטחונית :יתרונות ומגבלות

יום חמישי ,כ"ג בסיון 26 ,ביוני ,2008
בשעה  08:30בבוקר
אולם בר שירה ,אוניברסיטת תל–אביב ,רמת–אביב

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

החניה במגרשי החניה החיצוניים לאוניברסיטה
הכניסה רגלית דרך שערי האוניברסיטה

 09:00-08:30התכנסות

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

		

n

		
n

בחסות:
משרד הביטחון -מפא"ת

		
n

		
n

		

התעשייה האווירית

 11:30-11:15הפסקה

 14:15-11:30מושב שני :טכנולוגיות אזרחיות
		

אלאופ

n

		
n

רפא"ל

		
n

גל"צ — רצועת הביטחון

יו"ר :עפרה גרייצר ,יועצת אסטרטגית
ד"ר יגאל שפי ,התכנית ללימודי ביטחון ,אוניברסיטת תל–אביב
במרדף אחר שובר הקיפאון :המהפכה הטכנולוגית–
דוקטרינרית במלחמת העולם הראשונה
אל"מ (מיל ).משה שרביט ,חברת מטריקס — חטיבת הביטחון
והייעוץ האסטרטגי ,לשעבר ראש המרכז לניתוח מערכות באגף
התכנון במטכ"ל
התפתחות מעמדה של הטכנולוגיה בתפיסת בניין הכוח של צה"ל
תא"ל (מיל ).עוזי עילם ,עמית מחקר בכיר ב– ,INSSראש מפא"ת
לשעבר
טכנולוגיה גדולה למדינה קטנה — הכיצד?
ח"כ אלוף (מיל ).פרופ' יצחק בן ישראל ,אוניברסיטת תל–אביב
קלאוזביץ בראי הטכנולוגיה

		
n

		
n

		

יו"ר :פרופ' דוד מנדלוביץ' ,המדען הראשי וראש מינהל המדע
במשרד המדע ,התרבות והספורט
אלוף (מיל ).ד"ר יום טוב סמיה ,מנכ"ל ICG
טכנולוגיות לאנרגיות חלופיות כחלק מעצמאות כלכלית וביטחון
פרופ' אברהם קריבוס ,ביה"ס להנדסה מכאנית ,אוניברסיטת
תל–אביב ,יו"ר האגודה הישראלית לאנרגיה מתחדשת
אנרגית שמש :על סף המהפכה
פרופ' רפי סמיט ,ראש מכון גרנד למחקר המים ,הטכניון ,חיפה
אספקטים של התפלה ותהליכי השבת מים
פרופ' זאב לוין ,מופקד הקתדרה לפיסיקה אטמוספרית ע"ש
גולדנברג ,החוג לגיאופיסיקה ומדעים פלנטריים ,אוניברסיטת
תל–אביב
זיהום אוויר ושינויי אקלים — האם הקשר ברור?
ד"ר רפי יואלי ,מנכ"ל ונשיא אורבן איירונוטיקס בע"מ
כלי טייס לסיוע לוגיסטי ופינוי נפגעים

 14:45-14:15הפסקה

 16:30-14:45מושב שלישי :טכנולוגיה וביטחון — סכנות וקשיים
יו"ר :אלוף (מיל ).איתן בן אליהו ,מנכ"ל STG

		
 nאל"מ (מיל ).יהודה וגמן
		 זהירות — טכנולוגיה
 nתא"ל איתי ברון ,מפקד מרכז דדו לחשיבה צבאית בינתחומית
		 הטכנולוגיה ומקסם המלחמה המושלמת
 nד"ר דני פרץ ,סמנכ"ל למו"פ ופיתוח עסקי ,התעשייה הצבאית
		 דרך החתחתים של טכנולוגיה פורצת דרך

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

 17:15-16:30מושב נעילה
		 יו"ר :ח"כ אלוף (מיל ).פרופ' יצחק בן ישראל ,אוניברסיטת
תל–אביב
 nח"כ אביגדור ליברמן ,יו"ר מפלגת ישראל ביתנו

