תכנית הסדנאות
לשנת הלימודים תשס"ט

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

 4בנובמבר 2008

עליונות ביטחונית :איומים ואתגרים
 9בדצמבר 2008

ניהול משברים
 6בינואר 2009

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

החזית האזרחית והחוסן הלאומי
 23באפריל 2009

בניין הכוח בצה"ל

החזית האזרחית והחוסן הלאומי
כנס מס' 47

 19במאי 2009

כנס מס' 49
 16ביוני 2009

כנס מס' 50

יום שלישי ,י' בטבת 6 ,בינואר ,2009
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

התכנסות

09:00—08:30

מושב ראשון :האיומים ותפיסת המענה האסטרטגי

10:45—09:00
		

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

n

		
n

		

בחסות:

n

		
11:00—10:45

משרד הביטחון — מפא"ת

הפסקה

מושב שני :המצב בפועל — המענה לאיומים על העורף
וחיזוק החוסן הלאומי

13:00—11:00
		
n

התעשייה האווירית

		
n

		
n

אלאופ

		

רפא"ל

13:40—13:00

n

		
n

		
n

		
n

		
14:50—14:40

מושב רביעי :מושב החוסן
n

		
n

nilig@amex-travel.co.il
משום הצורך בבדיקות ביטחוניות נא להקדים ולהגיע
לאירוע ללא תיקים גדולים ו/או נשק

מושב שלישי :מושב מדעי-טכנולוגי
יו"ר :פרופ' אהוד גזית ,סגן הנשיא למחקר ופיתוח,
אוניברסיטת תל–אביב
אל"מ (מיל ).ד"ר ארז סברדלוב ,מנכ"ל "חושבה לתכנון" (;)MATRIX
מרצה לניתוח סיכונים במסלול לתואר שני בביה"ס לבריאות הציבור,
אוניברסיטת תל–אביב
מאזן ההשקעות בחליפת הגנה האזרחית :המבט האסטרטגי הרחב
פרופ' יורם שפירא ,המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקאלית,
אוניברסיטת תל–אביב
"טל חכם" — רשת חיישנים אלחוטית לניטור אזורי סמוי
ד"ר מיכאל גוזין ,בית הספר לכימיה ,אוניברסיטת תל–אביב
פיתוח מערכות לגילוי חומרי נפץ מאולתרים בתנאי שדה
ד"ר רן בכרך ,החוג לגיאופיזיקה ,אוניברסיטת תל–אביב
טכנולוגיות לניטור תת הקרקע באמצעות מערכות ססמיות
הפסקה

17:00—14:50
		

לברורים ועדכונים פקס מס'03-7778891 :

יו"ר :הרב יחיאל אקשטיין ,נשיא ומייסד הקרן לידידות
האלוף יאיר גולן ,מפקד פיקוד העורף
עקרונות הערכות המרחב האזרחי לחרום
גב' חנה קובל ,מנכ"ל עיריית כרמיאל ,דוקטורנטית בנושא חסינות
העורף
תפקוד הרשויות המקומיות במלחמת לבנון השנייה
פרופ' בני גידרון ,מנהל ה"מרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי",
אוניברסיטת בן–גוריון
המגזר השלישי — המרכיב החסר בתכנון לאומי במצבי חירום
הפסקת צהרים

14:40—13:40
		

גל"צ — רצועת הביטחון

יו"ר :אל"מ (מיל ).שמואל לטקו ,יועץ מקצועי לועדת החוץ והביטחון
אלוף (מיל ).עמי אילון ,השר הממונה על השירות האזרחי לאומי,
מפקד חיל הים וראש השב"כ לשעבר
תפיסת הניצחון בחזית האזרחית
תא"ל (מיל ).יוסי קופרווסר ,CST Global ,לשעבר ראש חטיבת
המחקר באמ"ן
האיומים על העורף של מדינת ישראל
תא"ל (מיל ).זאב (ווה) צוק רם ,ראש הרשות הלאומית לחירום (רח"ל)
תפישת המענה הלאומי לאיומי העורף

		
n

		
n

		

יו"ר :ח"כ אלוף (מיל ).פרופ' איציק בן–ישראל ,אוניברסיטת תל–אביב
תא"ל (מיל ).מאיר אלרן ,המכון למחקרי ביטחון לאומי ()INSS
מבוא לסוגיית החוסן
פרופ' מולי להד ,נשיא עמותת משאבים ,המכללה האקדמית תל חי,
"המרכז לשעת חירום"
האם אנו מתכוננים למלחמה שעברה?
תא"ל (מיל ).נחמן שי ,מנכ"ל  UJCודובר צה"ל לשעבר
התקשורת בעת חירום
אלוף (מיל ).יעקב עמידרור ,לשעבר רח"ט המחקר באמ"ן
ומפקד המכללות
אידיאולוגיה ,איומים וחוסן אזרחי

