
סדנת תל אביב למדע, טכנולוגיה וביטחון

ע"ש פרופ' יובל נאמן

ניהול משברים

כנס מס' 46

יום שלישי, י"ב בכסלו תשס"ט, 9 בדצמבר 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

החזית האזרחית והחוסן הלאומי

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

הרצאת פתיחה   09:45-09:00
יו"ר: פרופ' צבי גליל, נשיא אוניברסיטת תל–אביב    

n	גב' ציפי לבני, מ"מ ראש הממשלה ושרת החוץ  
האתגרים שבפנינו   

מושב ראשון: קבלת החלטות ברמת הממשלה  12:05-09:50
יו"ר: עו"ד מוטי קריסטל, מומחה למשא ומתן וניהול משברים,    

 NEST Consulting מנכ"ל
n	פרופ' אמריטוס יחזקאל דרור, המחלקה למדע המדינה   

ומינהל ציבורי, האוניברסיטה העברית, ירושלים
דגם לניהול משברים מדיניים–ביטחוניים   

n	ד"ר אל"מ )מיל.( שאול שי, סגן ראש המל"ל למדיניות ביטחון  
קבלת החלטות במלחמת יום הכיפורים     

n	פרופ' אריה נאור, המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית,   
אוניברסיטת בן–גוריון

הממשלה ומלחמת לבנון הראשונה   
ד"ר יהודה בן מאיר, עמית מחקר במכון למחקרי ביטחון  	n  

)INSS( לאומי
משקלו של הגורם הצבאי בעיתות משבר    

הפסקה   12:25-12:05

מושב שני: ניהול משברים  14:10-12:25
יו"ר: פרופ' גליה גולן, ראש התוכנית ליישוב סכסוכים,    

המרכז הבינתחומי, הרצליה; האוניברסיטה העברית, ירושלים 
)אמריטוס(.

n	פרופ' בועז גולני, דיקן הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול,   
הטכניון

ניהול משברים: תכנון ביצוע ולימוד     
n	עו"ד אלי מויאל, ראש עיריית שדרות  

ניהול עיר תחת מתקפת קסאמים   
n	פרופ' איתמר רבינוביץ, אוניברסיטת תל–אביב  

ישראל וסוריה, ניהול מו"מ כמשבר מתמשך   

הפסקת צהרים  14:45-14:10

מושב שלישי: מו"מ על חטופים ובני ערובה  16:30-14:45
יו"ר: תא"ל )מיל.( ח"כ עמירה דותן, יו"ר וועדת המשנה לחוץ    

והסברה )חו"ב( 
n	פרופ' אריאל מררי, אוניברסיטת תל–אביב )דימ.(  

כשלים בניהול מו"מ על בני ערובה   
n	עו"ד אורי סלונים, לשעבר יועץ שרי הביטחון לנושא שבויי   

ונעדרי צה"ל ומלווה משפחותיהם מזה 24 שנים
דילמות וערכים במו"מ על שבויי ונעדרי צה"ל     

n	פרופ' ישראל אומן, זוכה פרס נובל בכלכלה 2005, המרכז   
לרציונאליות, האוניברסיטה העברית, ירושלים

שיקולי הטווח הארוך   


