
 
 
 
 

 אלוף עידו נחושתן –מפקד חיל האוויר 
 

 מתכבד להזמינך למפגש בין צמרת חיל האוויר והאקדמיה
 :הכולל סדרת הרצאות ודיון בנושא

 

 אסטרטגיה בעידן המודרני
 

 ב"תשע אדר ו"כ – 20.3.2012-יתקיים בהמפגש 
 במסגרת יום חיילי של הסגל הבכיר, בבסיס תל נוף

 
 וביוזמת מבוצע בהובלת  העיוןיום 

 מוטי חביון ' שלומית חביון ופרופ' דר
 

 בסיס חיל האוויר בתל נוף  : המקום

 ב "תשע באדר ו"כ  -  20.3.2012 : התאריך

 16:30 – 08:40  : הזמן

 תוכנית המפגש

 התכנסות וארוחת בוקר קלה            08:40 – 08:00

 (בודי)בוגר תת אלוף אילן  -א "רלכ  : דברי פתיחה      09:00 – 08:40

 ר שלומית חביון"ד       

 המנהל המדעי של התוכנית, מוטי חביון' פרופ -ר "יו: מושבי הכנס    16:00 – 09:00

 הרצאות מן אקדמיה     12:10 – 09:00

 ר חיים שפירא"ד    4009: – 09:00    

 ר יואב מינץ"ד    10:20 – 4009:    

 הפסקת קפה      10:50 – 10:20

 דן שכטמן ' פרופ  11:30 - 10:50                                

 אפרים הלוימר    12:10 – 11:30                  

 הפסקה לארוחת צהרים           13:10 – 12:10

 הרצאות אקדמיה והצגת חיל האוויר         15:00 – 13:10

 מאסטרו איתי טלגם  13:50 – 13:10    

 סטנלי פישר' פפרו 14:20 – 13:50    

  עמוס גלעד( 'במיל)אלוף   15:00 – 14:20    

 פאנל מסכם ודיון            16:00 – 15:00

 מפקד חיל האוויר, אלוף עידו נחושתן    :דברי סיכום       16:00

 קפה וכיבוד        16:15
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 :המרצים מן האקדמיה
 

 , המנהל המדעי של התוכנית – מושבי המפגשר "יו              :  מוטי חביון 'פרופ

  האוניברסיטה העברית בירושלים, הקתדרא לחקר הלב                                          
 

 המכללה , כלכלה-ראש תוכנית משפטים, מומחה לייעוץ אסטרטגי              :ר חיים שפירא"ד
 :למינהל

 אסטרטגיה של קבלת החלטות -אני חושב משמע אני טועה       
 

   :כרם עין "הדסה"ח האוניברסיטאי "ביה:                      ר יואב מינץ"ד
 מבט לכירורגיה העתידית - ברפואה התערבותית אסטרטגיה                              

 
  :מכון טכנולוגי לישראל –טכניון ה,  2011בכימיה   חתן פרס נובל        :ןכטמדן ש' פרופ

 גבישים לחינוך -מקוואזי – אסטרטגיה במחקר ופיתוח       
 

 : מרכז שזרר "יוו IICC ר "יו, ראש המוסד לשעבר :                    מר אפרים הלוי
  ?היש להפר את הברית ביניהן -והמודיעין  הלאומיתהאסטרטגיה                   

     
 : מנצח:            תי טלגםמאסטרו אי

 מנהיג לזמננו      
 

 :בירושלים נגיד בנק ישראל               :סטנלי פישר' פרופ
 2009עד  2007-ישראל והמשבר העולמי       

 

 : המרצה מטעם חיל האוויר
 

  :משרד הביטחון, בטחוני-ראש האגף המדיני :     עמוס גלעד( 'במיל)אלוף 
 : רתית צבאית בראי ההיסטוריהאסטרטגיה יצי      

 ?לאן פני המזרח התיכון     
 

 
  

 :הערות
 ההרצאות תינתנה בעברית. 

  .בו יינתנו התשובות, לקראת הדיון בפאנל המסכם, יםיבמשך הפסקת הצהר ת שאלות למרציםנייהפ

 המשתתפים בפאנל יהיו כל המרצים ומומחים נוספים בתחום. 

  הפעילות הנלווית ניתן לקבל פרטים נוספים בקשר למפגש והמשך 

 03-606-2840 ;0544-560-803; 02-534-3608 :ניםבטלפו      

   shlomit@chevion.com ל"ובדוא      

 

 . מנה משמשת כרטיס כניסה אישיההז
 !בשער הבסיס רשימה שמיתההזמנה מתואמת עם 

 

 לבדהכנס פתוח למוזמנים ב! 
 

 
 (בודי)תת אלוף אילן בוגר    שלומית חביון                ' דר           מוטי חביון             ' פרופ

 אדםראש להק כוח      יוזמת ומרכזת התוכנית                                           מנהל מדעי של התוכנית                    
 

mailto:shlomit@chevion.com

