
סדנת תל אביב למדע, טכנולוגיה וביטחון

ע"ש פרופ' יובל נאמן

 עליונות ביטחונית:
איומים ואתגרים

כנס מס' 45

לזכרו של קובי תורן

יום שלישי, ו בחשוון תשס"ט, 4 בנובמבר 2008, 
בשעה 08:30 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"ט

4 בנובמבר 2008

עליונות ביטחונית: איומים ואתגרים

9 בדצמבר 2008

ניהול משברים

6 בינואר 2009

כנס מס' 47

23 באפריל 2009

כנס מס' 48

19 במאי 2009

כנס מס' 49

16 ביוני 2009

כנס מס' 50

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

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   09:00-08:30

אהרון בית–הלחמי, מנכ"ל מפעלי פדרמן — תעשיות   09:15-09:00
 וטכנולוגיה ונציג ציבור בות"ת

דברים לזכרו של קובי תורן ז"ל

מושב ראשון: המימד הביטחוני/צבאי  11:30-09:15
יו"ר: תא"ל )מיל.( ד"ר אפרים סנה, יו"ר מפלגת    

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

 אוניברסיטת תל–אביב
תשתית טכנולוגית ועליונות צבאית  

ד"ר מתי שטיינברג, מרצה בחוג ללימודי המזרח  	n  
 והאסלאם, האוניברסיטה העברית ירושלים

האם "מחיר ההפסד" מרתיע בהכרח? — תמורות 
בחשיבה האסטרטגית הערבית

אלוף )מיל.( גיורא איילנד 	n   
השפעת השינוי באיום על הסדרי ביטחון אפשריים

פרופ' אמריטוס מרטין ון–קרפלד 	n   
עליונות טכנולוגית: שאלות ותשובות

הפסקה   11:45-11:30

מושב שני: המימד המדיני  13:30-11:45
יו"ר: אמיר אורן, "הארץ"   

 ,)INSS( ד"ר עודד ערן, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי 	n  
האם בריתות תורמות להגנת ישראל?

ד"ר צבי שטאובר 	n   
המדינאות והעוצמה הישראלית

פרופ' עוזי ארד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, 	n   
 המרכז הבינתחומי, הרצליה

מדינאות ומדיניות ביטחון לאומי

הפסקה  14:15-13:30

מושב שלישי: המימד החברתי  16:30-14:15
יו"ר: פרופ' אבי בלייך, הפקולטה לרפואה,    

אוניברסיטת תל–אביב ומנהל ביה"ח לב השרון
פרופ' אריה שלו, מנהל המחלקה לפסיכיאטריה, 	n   

 ביה"ח הדסה עין–כרם, ירושלים
תגובות של החברה בישראל למצבי דחק ביטחוניים

ד"ר ח'אלד אבו–עסבה, מנהל מכון מסאר למחקר חברתי 	n   
החברה הערבית בישראל: ראייה אחרת של ביטחון 

תא"ל )מיל.( אבנר ברזני, נציב קבילות החיילים 	n   
כוח אדם טכנולוגי מקורות ומימושים

אהרון בית–הלחמי, מנכ"ל מפעלי פדרמן — תעשיות  	n  
 וטכנולוגיה ונציג ציבור בות"ת

כוח האדם המדעי כמרכיב בעוצמת ישראל 


