
סדנת יובל נאמן 
למדע טכנולוגיה וביטחון

09:30 - 09:00

09:00 - 07:30

10:00 - 09:00

11:15 - 10:00

11:45 - 11:15

13:15 - 11:45

15:30 - 14:00

16:45 - 15:30

הבלוג של איציק
www.ben-israel.co.il

עקבו אחרינו בטוויטר
sectech_tau

באתר הבית
www.sectech.tau.ac.il

WWW

fעקבו אחרינו בפייסבוק
"סדנת תל אביב למדע

טכנולוגיה ובטחון"

סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון עוברת לתפוצה במייל
sadna@post.tau.ac.il :להצטרפות יש לפנות במייל

סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון שמחה להזמינכם ל:

רישום ובידוק ביטחוני

כנס מס' 76

כנס הסייבר הבינלאומי 
השנתי ה-2

יום רביעי, 6 ביוני 2012, ט"ז בסיוון תשע"ב, בין השעות 07:30 – 17:45, 
אודיטוריום סמולרש, אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב

מושב פתיחה

פרופ' יוסף קלפטר, נשיא אוניברסיטת תל-אביב

יו"ר: פרופ' אלוף )במיל.( יצחק בן ישראל, ראש סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון

מר אהוד ברק, שר הביטחון

ד"ר אביתר מתניה, ראש המטה הקיברנטי הלאומי, משרד ראש הממשלה

מושב שני: פשיעה קיברנטית

יו"ר: מיכל בלומנשטיק-ברוורמן, מנכ"לית RSA ישראל

האקטיביסטים הגיעו לגיל בגרות
אבי צ'סלה, סמנכ"ל טכנולוגיות, רדוור

הסימטאות החשוכות של העולם הוירטואלי 
מני ברזילי, מנהל מחלקת ביקורת מערכות מידע, בנק הפועלים

לתפוס את הרעים
גיא מזרחי, מנכ"ל סייבריה

Crime, Warfare and the Psychology of Hackers
 Mr. Misha Glenny, Writer and broadcaster, Author of "DarkMarket: Cyberthieves, Cybercops
and You"

Managing Advanced Security Threats Using Big Data Analytics
Mr. Ed Schwartz, VP and CISO, RSA, the Security Division of EMC

מושב שלישי: היבטים טכנולוגיים

יו"ר: פרופ' דב תאני, מנהל אקדמי, מכון אורנג' לחקר האינטרנט, אוניברסיטת תל-אביב 

ונשיא האגודה הבינלאומית למערכות מידע

שים יהבך רק בכפך - אבטחת מידע בסביבה עוינת
ד"ר ערן טרומר, בית הספר למדעי המחשב, אוניברסיטת תל-אביב

קסאמים וסייבר...
מיכאל ארוב, ראש תחום לוחמת מידע, רפאל, מערכות לחימה מתקדמות

גישה רב-ממדית למודיעין סייבר
מארק גזית, מנכ"ל נייס פתרונות מודיעין

Cyber Security Lessons from Fighting Piracy in Pay-TV
Dr. Abe Peled, Executive Chairman, NDS Group Ltd

X-Force Trend Report 2011
Mr. Martin Borrett,  Director of the IBM Institute for Advanced Security Europe

בתכנית

הפסקה

הפסקת צהריים13:15 - 14:00

מושב רביעי: אתגרים ואיומים בממד הסייבר

יו"ר: ד"ר נמרוד קוזלובסקי, ביה"ס למנהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב; יו"ר חברת אלטל

Mobile-איומים חדשים ומתחדשים בעולם ה
Skycure Security עדי שהרבני, מנכ"ל

עמימות קונסטרוקטיבית במימד הסייבר: האתגר המשפטי-מדיני
עו"ד דבורה האוסן-כוריאל, עמיתה בסדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון

איום הסייבר על פיתוח מערכות הגנה לאומיות
דורון רותם, ראש מנהלת שליטה ובקרה, התעשייה האוירית

The Threats of the Age of Cyber-Warfare
Mr. Eugene Kaspersky, Chairman & CEO Kaspersky Lab 

מושב נעילה17:00 - 17:45

יו"ר: ד"ר גיורא ירון, יו"ר הועד המנהל של אוניברסיטת תל-אביב; יו"ר רמות

כבוד ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו

הפסקה16:45 - 17:00

• ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום, אך יש צורך ברישום מראש.
 •

• אנא הקדימו הגעתכם, במקום ייערך בידוק ביטחוני קפדני
sadna@post.tau.ac.il :לפרטים נוספים ניתן לפנות בפקס: 03-6407198 או במייל •

• החניה במגרשי החניה החיצוניים לאוניברסיטה, הכניסה רגלית דרך שערי האוניברסיטה

 Cyber Trends, Futures, and Road Map To Enhanced Security
Mr. Curt Aubley, VP/CTO Cyber Security & NexGen Innovation, Lockheed Martin

מושב ראשון: מאבטחת מידע לאבטחת סייבר

יו"ר: פרופ' עוזי ארד, לשעבר היועץ לביטחון לאומי לרוה"מ וראש המל"ל 

יובל דיסקין, לשעבר ראש השב"כ

אבטחת רשתות חברתיות
פרופ' יובל אלוביץ', מנהל מעבדות המחקר של דויטשה טלקום באוניברסיטת בן גוריון 

גיל ההתבגרות
כרמלה אבנר, הממונה על התקשוב הממשלתי

UNDER
CONSTRUCTION

SIGN HERESIGN HERE לרישום לחץ כאן

בשיתוף:

בחסות:

 משרד הביטחון - מפא"ת                             רפאל - מערכות לחימה מתקדמות    

R

http://yuvalneeman.quickyweb.com/home/doc.aspx?mCatID=82
http://www.facebook.com/sectech
http://twitter.com/#!/sectech_tau
http://benyisraely.blogspot.com/

