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 תחומית'-רב : חשיבה אסטרטגית2048לקראת כנס '

 שלום רב,

 מתכבדבירושלים  באוניברסיטה העבריתשנה למדינת ישראל, מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים  70במלאות 

ראשון ושני, ל'  מיםהכנס יתקיים בי ".תחומית-רב : חשיבה אסטרטגית2048"לקראת לכנס שנושאו:  ךלהזמינ

 . ט של האוניברסיטה העברית בקמפוס הר הצופיםנאבאולם הס אפריל,ב 16-15א' אייר,  -ניסן

 המורכבים מנציגי בשנתיים האחרונות פועלים במסגרת מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים חמישה צוותים

חשיבה עוסקים בהצוותים הפרטי.  והמגזר האזרחית החברה, אקדמיה אנשי, הביטחון וזרועות ממשלה משרדי

  , בנושאים הבאים:2048לקראת העתיד  אתגרי מול אל ישראל מדינת ובהיערכות אסטרטגית

  ובעולם התמורות במזרח התיכוןערכות ישראל מול יה .1

 השכלה גבוהה ולמידה לאורך החיים  ,הון אנושי .2

 חדשנות, מדע וטכנולוגיה .3

 תכנון ופיתוח מרחבי וניהול המשאבים הציבוריים .4

 חברה, משילות ודמוקרטיה .5

הרצאות  תתקיימנהיוצגו תוצרי העבודה של הצוותים ובמהלך היום הראשון של הכנס, יום הפתוח לכלל הציבור, 

, יתקיימו חמישה בלבד ביום השני, הפתוח למוזמניםת הציבורי. של מומחים ובעלי תפקידים בכירים בשירו

ארגונים ובהנחת -בזיהוי מרחבי עניין חוציראייה צופת עתיד, שיעמיקו בהתאם לנושאי הכנס שולחנות עגולים ב

 סודות לגיבוש אסטרטגיה כוללת.י

 .050-7813935, טל' rudnikr@yahoo.com ,ניתן ליצור קשר עם ד"ר רפאל רודניק לקבלת פרטים נוספים

 ; אירינה רוטמן 'יש ליצור קשר עם גב( 20184.11.', ד )עד ליוםרישום לכנס ל

shashacenter@savion.huji.ac.il , '5494061-02טל. 

 

 מצורפת תוכנית הכנס* 

 
 

 בברכה,

 ד"ר רפאל רודניק       פרופ' שלמה חסון                                                                              
 למחקרים אסטרטגיים מרכז שאשא                        ראש מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים

 האוניברסיטה העברית בירושלים            האוניברסיטה העברית בירושלים                           
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 2018באפריל  15יום ראשון, 
 אולם הסנאט

 
 2018באפריל  16יום שני, 

 אולם הסנאט
09:00-
09:30 

 התכנסות ורישום
08:30-
09:00 

 התכנסות ורישום

09:30-
10:00 

 מושב פתיחה:
 פרופ' אשר כהן, נשיא האוניברסיטה העברית

חסון, ראש מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים, פרופ' שלמה 
 האוניברסיטה העברית

09:00-
09:30 

 :מושב פתיחה
מר יובל אדמון, ראש אגף אסטרטגיה, 

ראש   המועצה הלאומית לכלכלה, משרד
: הערכת מצב אסטרטגית, הממשלה

 כלכלית וחברתית: תהליכים ואתגרים
: פרופ' שלמה חסון, מרכז שאשא

 לקראת חשיבה אסטרטגית מתכללת

10:00-
11:00 

 גיאופוליטיקה :מושב
היערכות ישראל פרופ' שלמה חסון וד"ר רפאל רודניק, מרכז שאשא: 

ובמערכת הבינ"ל גיאופוליטיות במזה"תהתמורות לנוכח ה  
  פ"ושת גומלין קשרי: האזורית הכלכלית והמערכת מר יצחק גל: ישראל

ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה  פרופ' אברהם סלע, המחלקה
האזורית בסביבה מבניים ושסעים תמורות :העברית  

 חגי צוריאל, מנכ"ל משרד המודיעין: איזונים וחוסר איזונים באזורמר 

09:30-
11:30 

 שולחנות עגולים:
 גיאופוליטיקה

 הון אנושי
 חדשנות, מדע וטכנולוגיה

 תכנון מרחבי וניהול משאבים
 משילותו חברה

11:00-
 הפסקה 11:15

11:30-
 הפסקה 11:45

11:15-
12:15 

 ההון האנושי :מושב
גב' גילה כרמל, מנהלת חטיבת התקשוב והשירות, משרד החינוך: 

 בחינוך אינטגרציה כמקדמת טכנולוגיה
פרופ' ישראל כץ, המחלקה לסוציולוגיה והמחלקה לפסיכולוגיה, 

: ארגוני וייעוץ פיתוח, למחקר מכון – , צפנתהאוניברסיטה העברית
 ותובנות אתגרים: 2048 בשנת אקדמיה

גב' איריס נחמיה, ראש אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות, נציבות שירות 
 : פיתוח משאבי אנוש בשירות המדינההמדינה
חינוך לשנת מפעל חיים בתחום הת פרס ישראל לכלפרופ' נאוה בן צבי, 

 : הון אנושי ולמידה לאורך החיים2018

11:45-
12:45 

מליאה: הצגת תוצרי השולחנות 
 העגולים

12:15-
 ארוחת צהריים 13:15

13:15-
14:15 

 חדשנות, מדע וטכנולוגיה: מושב
"מנוע צמיחה או ספינת אוויר"-מר משה שחף: חדשנות בישראל  

 "המהפכה השפעות: Siemensסמנכ"ל משאבי אנוש, מר אבי וייס,
 חיינו על הרביעית" התעשייתית

 בארגונים חדשנות : הובלתאינדיגו HPראש צוות חדשנות  ,מר אבי זוארץ
 גדולים

 אהרן אהרן, מנכ"ל רשות החדשנותמר 

12:45-
13:15 

 מליאה: דיון במרחבי עניין משותפים
 וכיוונים לעתיד 

14:15-
-13:15 הפסקה 14:30

 ארוחה קלה 14:15

14:30-
15:30 

 100תכנון ופיתוח מרחבי: ישראל : מושב
 פרופ' שמאי אסיף, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון, 

 מבחן האיכות-100: ישראל מכון טכנולוגי לישראל
, הסביבה ללימודי הספר ובית פרופ' ערן פייטלסון, המחלקה לגיאוגרפיה

 סקטוריאלי מתכנון: המרחבי בתכנון התמורות :האוניברסיטה העברית
 מתכלל? לתכנון

 צמיחה כמנוע : אנשים'אור תנועת' ל"ומנכ ר"יו, מר רוני פלמר
 2048לקראת  –פרופ' שלמה חסון, תכנון ופיתוח אסטרטגי 

 

15:30-
 הפסקה 15:40

15:40-
16:40 

 חברה, משילות ודמוקרטיה: מושב
, האוניברסיטה העבריתהמחלקה למדע המדינה ד"ר גייל טלשיר,   

לשעבר אש הממשלהרענן דינור, מנכ"ל משרד רמר   
  האוניברסיטה העברית, פרופ' יצחק גלנור, נציב שירות המדינה לשעבר

 משה לדור, פרקליט המדינה לשעברמר 
16:40-
 הפסקה 17:00

17:00-
17:30 

 מבט לעשור הקרוב" - צה"ל והחברה הישראלית הרצאה:
 האדם, צה"לף מוטי אלמוז, ראש אגף כוח האלו

 


