קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה

אנו מתכבדים להזמינך
לאירוע השנתי של קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה
לזכרו של ראובן חייקין במלאות  13שנים לפטירתו

גאואסטרטגיה והיבטים ימיים
האירוע יתקיים ביום שלישי
כ"ו בטבת תשע"ז 24 ,בינואר 2017
בשעות 13:30‑08:30
באולם ספדיה ,הבניין הרב-תכליתי
אוניברסיטת חיפה

דוא"לch-strategy@geo.haifa.ac.il :
http://geo.haifa.ac.il/~ch-strategy

הזמנה זו אינה מהווה אישור כניסה לאוניברסיטה
מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית

09:00‑08:30

התכנסות וכיבוד

09:45‑09:00

דברי פתיחה וברכות
פרופ' שאול חורב ,ראש קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה;
ראש מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית

דברים לזכרו של ראובן חייקין ז"ל

פרופ' רון רובין ,נשיא אוניברסיטת חיפה

גב' מורן זגה ,משמעות הגבול בעולם הערבי והשפעתו
על היציבות האזורית
מר עילי רטיג ,פרדוקס העוצמה של יצואניות האנרגיה
הגדולות
11:30‑11:10

הפסקת קפה

13:20‑11:30

מושב שני – לזכרו של האלוף בנימין
(ביני) תלם ז"ל מפקד חיל הים במלחמת
יום הכיפור

הענקת פרס חייקין לשנת  2016על
עבודת מחקר מצטיינת בגאואסטרטגיה

יו"ר פרופ' שאול חורב

נימוקי ועדת השופטים

האלוף (בדימוס) עמי אילון

דברים לדמותו של אלוף בנימין תלם ז"ל

פרופ' מעוז עזריהו – החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה,
אוניברסיטת חיפה ,יו"ר ועדת השופטים

האלוף אלי שרביט ,מפקד חיל הים

הענקת הפרס והמלגות על ידי הגברת חנה חייקין

חיל הים בתקופת תמורות ושינויים

דברי מקבלי הפרס
ד"ר דגנית פייקובסקי
The Power of the space club

מר דאג פיית ,יו"ר המרכז לאסטרטגיה לביטחון לאומי,
מכון הדסון ,וושינגטון ,ארצות הברית.

והארץ מלאה – התמודדות עם פיצוץ אוכלוסין בישראל

תא"ל (במיל ).עודד גור לביא ,חוקר נלווה במרכז
חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית

יו"ר פרופ' ארנון סופר ,החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה,
אוניברסיטת חיפה

תא"ל (בדימוס) ד"ר אריה רונה ,עמית מחקר במרכז
חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית; לשעבר מנהל
רשות הספנות והנמלים

עיקרי דוח ועדת הדסון – חיפה בנושא מזרח הים התיכון

פרופ' אלון טל

11:10‑09:45

מושב ראשון – גאואסטרטגיה

מתודולוגיה לפיתוח אסטרטגיה ימית

פרופ' עוזי ארד ,עמית אורח בכיר ;INSS ,יו"ר המרכז
לחקר כוח המגן; לשעבר היועץ לביטחון לאומי לרוה"מ

תמורות גאואסטרטגיות ,גאופוליטיות וגאוכלכליות

ד"ר נעמה טשנר ,קונלפליקטים מרחביים בין ערים
לנמלי-ים

התפתחויות בתחום הספנות והנמלים בישראל

13:30‑13:20

דברי סיכום
פרופ' שאול חורב
כיבוד קל יוגש בסיום האירוע

