
סדנת תל אביב למדע, טכנולוגיה וביטחון

ע"ש פרופ' יובל נאמן

החלל בישראל:
משבר או הזדמנות

כנס מס' 51

יום שלישי, טז בחשון תש"ע, 3 בנובמבר 2009, 

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

3 בנובמבר 2009

החלל בישראל: משבר או הזדמנות

22 בדצמבר 2009

רובוטיקה וסנסורים

פברואר 2010

כנס מס' 53

 מרץ 2010

כנס מס' 54

מאי 2010

כנס מס' 55

יוני 2010

כנס מס' 56

סדנת תל אביב למדע, טכנולוגיה וביטחון

ע"ש פרופ' יובל נאמן



בחסות:

משרד הביטחון — מפא"ת

התעשייה האווירית

אל אופ

רפא"ל

גל"צ — רצועת הביטחון

לבירורים ועדכונים פקס: 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

מושב ראשון: כלכלה והחלל בישראל  11:15—09:00
דברי ברכה: פרופ' דני לויתן, רקטור אוניברסיטת תל–אביב    
יו"ר: ד"ר ארנה ברי, שותפה עצמאית, ג'מיני קרנות ישראליות   
פרופ' יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד   n  

 ראש הממשלה
קידום תעשיות עתירות ידע כמנוע צמיחה מוביל בישראל

ד"ר אלי אופר, המדען הראשי, משרד התמ"ת  n   
טכנולוגיות החלל כמנוע הצמיחה

(MSI) Microsoft-Israel עמיצור רוזנפלד, מנכ"ל  n   
לוויין עמוס-1 כחלוץ

אלוף )מיל.( פרופ' יצחק בן ישראל, אוניברסיטת תל–אביב  n   
ישראל, איראן ושאר העולם

הפסקה   11:30—11:15

מושב שני: תעשיית החלל בישראל  14:15—11:30
יו"ר: תא"ל )מיל.( עוזי עילם, עמית מחקר במכון למחקרי    

ביטחון לאומי
יוסי וייס, סמנכ"ל התעשייה האווירית, מנהל חטיבת מערכות   n  

 טילים וחלל
עתיד החלל בישראל בראי התעשייה

גבי סרוסי, סמנכ"ל ומנהל חטיבת מודיעין חזותי באלביט   n  
 מערכות — אל אופ

הזדמנויות ואיומים בפיתוח מערכות חלליות בישראל
CEO, Gilat Network Systems ,ארז ענתבי  n   

השימוש בחלל כמנוף כלכלי וככלי לצמצום פערים
ד"ר דפנה גץ, עמיתת מחקר בכירה במוסד שמואל נאמן,   n  

 הטכניון
חוזקות וחולשות של תעשיית החלל הישראלית 

יאיר רמתי, סמנכ"ל שיווק, התעשייה האווירית  n   
לוחמה בחלל ומשגרי לוויינים

הפסקה  15:00—14:15

מושב שלישי: החלל בישראל ובעולם  17:00—15:00
יו"ר: פרופ' צבי פירן, מכון רקח לפיזיקה, האוניברסיטה    

העברית
ד"ר נח ברוש, מנהל מצפה הכוכבים ע"ש וויז של   n  

 אוניברסיטת תל–אביב, בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה
 מדע מהחלל: היבט פנימה, מחקר החוצה, תוך שאיפה

אל העתיד
ד"ר צבי קפלן, מנהל סוכנות החלל הישראלית  n   

שיתופי פעולה בינלאומיים בחלל כמנוף לעצמה 
והתעצמות

גב' דגנית פייקובסקי, אוניברסיטת תל–אביב  n   
להיות יצרן או צרכן — דילמות בקביעת מדיניות חלל 
פרופ' חיים אשד, ראש תכנית החלל במשרד הביטחון  n   

טכנולוגיות חלל — הווה ועתיד


