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IIHA פרופ' שלמה שפירא, ראש המחלקה למדע המדינה ויו"ר האגודה הבינלאומית לחקר המודיעין דברי פתיחה:    09:30
ד"ר יונתן ריינהולד, ראש מרכז ארגוב לחקר ישראל    

מושב ראשון - המודיעין הישראלי ולבנון  10:00
יו"ר: פרופ' אפרים ענבר, מנהל מרכז בס"א

תא"ל (מיל') עמוס גלבוע, התפיסה המודיעינית לגבי לבנון 2000-1982
פרופ' שלמה שפירא, מרכז בס"א - הפעילות המודיעינית של חזבאללה נגד ישראל

מר אמיר בוחבוט, הכתב הצבאי של Walla - המודיעין הישראלי במלחמת לבנון השנייה ובמבצע עופרת יצוקה

מושב שני - המודיעין הישראלי במשימות לאומיות  11:45
יו"ר: פרופ' אורי ביאלר, האוניברסיטה העברית

מר מנחם (נחיק) נבות, המשנה לראש המוסד לשעבר – גישת הפריפריה במודיעין הישראלי 
מר יעקב קדמי, לשעבר ראש 'נתיב' – המודיעין הישראלי ויהודי מזרח אירופה

מר איתן גלזר, לשעבר בכיר בשירות ביטחון כללי - השב"כ בשנותיו הראשונות 

מושב שלישי - מודיעין, תקשורת ותעמולה  14:15
יו"ר: פרופ' איתן איתן גלבוע, ראש בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת בר-אילן

מר צ'רלס לוינסון, Wall Street Journal - התקשורת האמריקנית והמהפיכות במדינות ערב 
גב' אריאלה רינגל-הופמן, ידיעות אחרונות - מודיעין ותקשורת בישראל

ד"ר רון שלייפר, ראש המרכז לתקשורת וביטחון, אוניברסיטת אריאל - מודיעין תרבותי ולוחמת מידע
ד"ר גלן סיגל, INSS - תעמולה ומודיעין במזרח התיכון

מושב רביעי - שדות הקרב העתידיים של המודיעין: גרעין, סייבר וחזית העורף   16:00
יו"ר: תא"ל (מיל') אפרים לפיד

אלוף (מיל') יפתח רון-טל, יו"ר דירקטוריון חברת החשמל - הגנה על תשתיות לאומיות חיוניות
ד"ר יועז הנדל, המכון לאסטרטגיה ציונית - המודיעין והאיום האיראני

מר ארז קריינר, ראש הרשות הממלכתית לאבטחת מידע (רא"מ) לשעבר ונשיא C5 - לוחמת סייבר וישראל
ד"ר ג'ון נומיקוס, המכון ללימודים אמריקנים ואירופים, אתונה - ישראל ויוון: שיתוף פעולה מודיעיני וביטחוני באיזור מזרח הים התיכון

נאום אורח   18:00
הגנרל אנדרי רנסון, ראש המודיעין הצבאי של צרפת לשעבר - תפקידיו של המודיעין במדיניות ההגנה והביטחון של צרפת   

הכנס פתוח לציבור וילווה בתרגום סימולטני


