כנס הבוגרים השנתי ע"ש
האלוף מאיר עמית ז"ל בנושא:

מדע וטכנולוגיה
בשרות עתיד ישראל
הפיתוח הטכנולוגי הלאומי ותרומתו
לביטחון ישראל

04/12/2012
ל ה ר ש מ ה

אולם ויקס ,מכון ויצמן,
רחובות

ל כ נ ס :

www.myreg.co.il/mabal2012

בוגרי מב"ל

עמותת בוגרי המכללה לבטחון לאומי

בוגרי מב"ל

עמותת בוגרי המכללה לבטחון לאומי

עמותת בוגרי המכללה לבטחון לאומי
ת.ד 565 .הוד השרון 45105
טלפקס 09-7403128
www.amutatmabal.org.il
amutatmabal@gmail.com
ˆ דמי הרישום לעמותה לשנת  2013ייגבו במעמד
הכניסה לכנס יש להצטייד מראש בצ'ק או במזומן
ˆ החניה לכנס היא בנקודה  62במפה המצורפת
(מיניבוס יוביל האורחים מן החניה לאולם ויקס)

בחסות:

עמותת בוגרי המכללה לביטחון לאומי מתכבדת להזמינכם
לכנס הבוגרים השנתי ע"ש האלוף מאיר עמית ז"ל בנושא:

מדע וטכנולוגיה בשרות עתיד ישראל
הפיתוח הטכנולוגי הלאומי ותרומתו לביטחון המדינה

בהשתתפות שר המדע ,נשיא מכון ויצמן,
נשיא אוניברסיטת חיפה ,ר' העיר רחובות
ומכובדים רבים נוספים.
הכנס יתקיים במכון ויצמן ברחובות באולם ויקס.
ביום שלישי  4בדצמבר 2012
בין השעות 11.00 -21.00

סיור תעשיות טכנולוגיה מתקדמות
11:00-12:00
12:30-15:30
16:00-16:10
16:10-16:20
16:20-16:30

בתוכנית:
הרצאת שר המדע ,הרצאת נשיא מכון ויצמן
והרצאת סגן הנשיא הממונה על הפיתוח הטכנולוגי
הביטחוני
סיור בתעשיות טכנולוגיית ביטחון מן המתקדמות
בישראל :מבת ,מלמ ,אלתא והתע"א
הרצאות בנושא :הסייבר הלאומי ואסטרטגית
הפיתוח הטכנולוגי הביטחוני הלאומי מפי אלוף
במיל' ,פרופ' יצחק בן ישראל ואלוף במיל' ר'
מפא"ת שהם אופיר
הענקת עמיתות כבוד בעמותת הבוגרים לאל"מ
מיל' דוד פולק ,מנכ"ל חלל תקשורת
נשמח לראותכם

הזמנה זו אישית ומהווה אישור כניסה לאירוע

16:30-17:00

התכנסות ,הרשמה ,קבלת כיבוד קל  ,תדרוך ויציאה לסיור
התעשיות
סיור +ארוחת צהריים במפעלי הטכנולוגיה הביטחונית
המתקדמת :מל"מ ,אלתא ,מב"ט ,תע"ש.
פתיחת הכנס בברכת ר' העיר המארחת רחובות-מר רחמים מלול
הסופר אמנון ז'קונט,בשם משפחתו של האלוף מאיר עמית,
"מאיר עמית-האיש והמוסד".
ברכת סגן נשיא מכון ויצמן למשאבים ,פרופ' ישראל בר יוסף-
הקשר בין המחקר המדעי לפיתוח הטכנולוגי הביטחוני בישראל.
ברכת והרצאת שר המדע ,פרופ' דניאל הרשקוביץ"-ישראל
כמעצמת חלל"

מדע וטכנולוגיה בשרות עתיד ישראל-הפיתוח הטכנולוגי הלאומי ותרומתו
לביטחון המדינה ,בהנחיית מר עמיר רפפורט
אתנחתא מוזיקלית -
 17:15-17:45אסטרטגיית הסייבר הלאומי-חזית של ביטחון וטכנולוגיה -
יו"ר המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח ,האלוף במיל' ,פרופ'
יצחק בן ישראל
 17:45-18:15המו"פ הביטחוני-אתגרים ומעבר מפיתוח למבצעיות  -ר'
מפא"ת ,תא"ל מיל' אופיר שהם
 18:15-19:00דיון ושאלות בהנחיית עורך כתב העת ישראל דיפנס ,מר עמיר
רפפורט
 19:00-19:40ארוחת ערב
ישראל כחברת הזנק טכנולוגי
אתנחתא מוזיקלית -
 19:40-19:45ברכת נשיא מכון ויצמן למדע ,פרופ' דניאל זייפמן
 19:45-19:50ברכת נשיא אוניברסיטת חיפה ,משכנה האקדמי של המכללה
לביטחון לאומי מר עמוס שפירא
 19:50-20:05הענקת עמיתות כבוד למנכ"ל חלל תקשורת ,אל"ם מיל' דוד
פולק ע"י יו"ר העמותה ,אלוף במיל' איל בן ראובן  -דברי ברכה
 20:05-20:25המשנה לראש הממשלה ,השר לנושאים אסטרטגיים מר
משה (בוגי) יעלון  -אסטרטגיה ביטחונית לאומית
 20:25-20:50הרצאת האורח "ישראל כחברת הזנק"
"התקווה" ופיזור הכנס
20:50

