Pursuing the Unknown

סדנת יובל נאמן למדע ,טכנולוגיה וביטחון והמרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק
באוניברסיטת תל-אביב שמחים להזמינכם לכנס:

טרור והסתה ברשת
יום רביעי ,ה 20-בינואר ,2016 ,בין השעות 14:00 – 10:00
אודיטוריום יגלום ,אוניברסיטת תל-אביב ,רמת אביב
10:00-09:30

התכנסות
מושב ראשון :הסתה  -דילמות ופתרונות
יו“ר :אלוף )במיל (.פרופ' יצחק בן ישראל ,יו"ר סדנת יובל נאמן למדע ,טכנולוגיה ובטחון,
אוניברסיטת תל-אביב
טרור ברשתות החברתיות
ד“ר אודי זומר ,המחלקה למדעי המדינה ,אוניברסיטת תל-אביב
חלקה של התקשורת המרכזית במתן לגיטימציה והפצה של חומרי הסתה ושיימינג
ד"ר ענת פלג ,מנהלת המרכז לתקשורת ומשפט ,אוניברסיטת בר אילן
אינתיפאדת אל קודס :אינתיפאדה חדשה ,הסתה ישנה
ד"ר טל פבל ,מומחה לאיומי אינטרנט וסייבר ,חברת Middleeasternet
פאנל :היבטים בינלאומיים בראי משרד החוץ
יו"ר :עדו מועד ,מתאם בטחון סייבר ,משרד החוץ
אלעד רצון ,סגן מנהל מחלקת דיפלומטיה ציבורית ,משרד החוץ
דנה בנבנישתי ,מנהלת מח' לוט"ר ובטחון אזורי ,משרד החוץ
עקיבא תור ,ראש חטיבת דתות ותפוצות ,משרד החוץ
הלל ניומן ,אגף לעניינים אסטרטגיים ,משרד החוץ

12:30-12:00
14:00-12:30

הפסקת קפה
מושב שני :טרור במרחב הסייבר
המדריך לטרוריסט המתחיל
אילן גרייצר ,יועץ אסטרטגי למרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק,
אוניברסיטת תל-אביב
אנונימוס והטרור ברשת
קרן אלעזרי ,אנליסטית וחוקרת אבטחת מידע ,המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש
בלווטניק ,אוניברסיטת תל-אביב
מודיעין עסקי ברשת ואיך ניתן לאתר דרכו הסתה פרועה ברשתות החברתיות -
דוגמא מן ההסתה הפלשתינאית
רועי יונס ,מייסד Lead Spotting
מה בין הסתה לסייבר?
מני ברזילי ,יועץ אסטרטגי למרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק,
אוניברסיטת תל-אביב
אסטרטגית השיווק וההסתה של דאע"ש במדיה החברתית
ד"ר ענת הוכברג-מרום ,מומחית ,יועצת וחוקרת טרור עולמי

12:00-10:00

הכניסה חופשית אך מותנית ברישום מוקדם
עקבו אחרינו בפייסבוק

ICRC - Blavatnik Interdisciplinary
Cyber Research Center, TAU

באתר הבית

https://icrc.tau.ac.il

SIGN HERE

קישור ישיר לרישוםhttp://sectech.tau.ac.il/terror.register :

עקבו אחרינו בפייסבוק

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטל 03-6406041 .או באימיילsadna@post.tau.ac.il :
החניה במגרשי החניה החיצוניים לאוניברסיטה ,הכניסה רגלית דרך שערי האוניברסיטה

באתר הבית

”סדנת תל אביב למדע
טכנולוגיה וביטחון“

www.sectech.tau.ac.il

