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

ישראל וגדרות סביב לה
משמעויותיה הלאומיות ,ביטחוניות,
כלכליות-חברתיות וערכיות של גדר הביטחון

13/12/2011
בנייני האומה ,אולם טדי
ירושלים
ל ה ר ש מ ה

ל כ נ ס :

www.myreg.co.il/mabal2011
או בפקס09-9519100 :
הסדרי תשלום מפורטים באתר הרישום

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
חניה חופשית בחנית טדי בבנייני האומה

בחסות:

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

ישראל גדרות סביב לה
משמעויותיה הלאומיות ,ביטחוניות ,כלכליות-חברתיות וערכיות של גדר הביטחון

בהשתתפות ראש הממשלה ,הרמטכ"ל ,ר' השב"כ,
היועץ לביטחון לאומי ,נשיא אוניברסיטת
חיפה ומכובדים רבים נוספים
הכנס יתקיים בבנייני האומה בירושלים/אולם טדי.
ביום שלישי  13בדצמבר 2011
בין השעות 12.00 -20.30

סיור גדר הביטחון

12.00-12.30
12.30-14.45

15.30-16.00

בתוכנית:
הרצאת היועץ לביטחון לאומי ,סיור בגדר הביטחון
סביב ירושלים ,פנל ודיון בנושא:
משמעויותיה הלאומיות ,בטחוניות ,הכלכליות-
חברתיות והערכיות של גדר הביטחון.

16.00-16.30

גדר הביטחון  -השלכותיה הלאומיות ,ביטחוניות ,חברתיות -כלכליות וערכיות
אתנחתא מוזיקלית – להקת הנח"ל

16.30-17.15
17.15-18.30

מפגש עם ראש העיר ירושלים
בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה ובראשות נשיא
אוניברסיטת חיפה ,ערב הצדעה לשדרת הבוגרים
הבכירים -רמטכ"ל ,ר' השב"כ ,היועץ לביטחון
לאומי ,ראש אכ"א וראש אגף האסיר .
הרצאת ראש הממשלה (ה)
נשמח לראותכם
הזמנה זו אישית ומהווה אישור כניסה לאירוע

התכנסות ,הרשמה ,קבלת ארוחת צהריים ארוזה,
תדרוך ויציאה לסיור גדר הביטחון.
סיור ממונע סביב גדר הביטחון בירושלים .הסיור בהדרכת
פרופ' ארנון סופר ,אל"ם מיל' שאול אריאלי ,הגב' חגית
עופרן ומר אמיר חשין.
ברכת והרצאת ר' העיר ירושלים ,מר ניר ברקת
בנושא גדר הביטחון סביב ירושלים.
על לוויינים ,גדרות וביטחון – חתן פרס ביטחון ישראל,
מר יואל גת.

תפישת גדר הביטחון כמענה לאתגרים לאומיים -
היועץ לביטחון לאומי ,האלוף במיל׳ יעקב עמידרור.
דיון וליבון השלכותיה הלאומיות ,ביטחוניות ,חברתיות–כלכליות
וערכיות של גדר הביטחון בישראל ,בהנחייתו של מר עמיר
רפפורט ,עורך כתב העת ישראל דיפנס ובהשתתפות :ראש
מועצת גוש עציון ,מר שאול גולדשטיין ,מנכ"ל המשרד
לנושאים אסטרטגיים ,תא"ל מיל' יוסי קופרווסר ,עורך הדין
מיכאל ספרד ומנכ"ל משרד החוץ לשעבר ,הדר' אלון ליאל.

ערב הצדעה לבוגרים ,בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה
אתנחתא מוזיקלית – להקת הנח"ל | ארוחת ערב

18:45-18:55
18.55-19.10
19.15-19.30
19.30-19.45
19.45-20.30
20.30

ברכת נשיא אוניברסיטת חיפה ,משכנה האקדמי של
המכללה לביטחון לאומי -פרופ' אהרון בן זאב.
הוקרה לבוגרים שמונו השנה :רמטכ"ל ,ר' שב"כ ,היועץ
לביטחון לאומי ,ר' אכ"א ,ר' אגף האסיר.
דברי ראש המטה הכללי ,רב אלוף בני גנץ.
עמותת הבוגרים נפרדת ממפקד המב"ל היוצא ,האלוף גרשון הכהן
ומברכת בהצלחה את מפקד המב"ל הנכנס ,תא"ל יוסי ביידץ.
הרצאת ראש הממשלה ,מר בנימין נתניהו.
"התקווה" ופיזור הכנס.

