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הפעלת האש בסביבה דינמית ועתירת טכנולוגיה

לו"ז כנס FireTech 2022
פתיחת הכנס
מנחה :אלון בן דוד
08:00-09:30

התכנסות וסיור בתערוכה

09:30-09:35

סרטון

09:35-09:55

ברכות ודברי פתיחה
עמיר רפפורט ,עורך ראשי ומייסד ישראל דיפנס
תא"ל (במיל׳) דני כסיף ,יו"ר עמותת יד התותחנים ,ולשעבר קצין תותחנים ראשי בצה"ל
מעמד הנצחה עם המשפחות השכולות

09:55-10:15

הרצאה מרכזית :צה״ל  40שנה אחרי מלחמת של״ג
רא"ל (במיל׳) בני גנץ ,שר הביטחון

מושב בוקר
הפעלת האש מהקרבות במלחמת של"ג עד לקרבות באוקראינה עכשיו
10:15-10:35

מרכיבי האש והשפעתם על התמרון הקרקעי מאז ועד היום
רא"ל (במיל׳) גדי אייזנקוט ,הרמטכ״ל לשעבר

10:35-11:05

אתגרי הפעלת האש משל"ג ועד היום
פאנל:
אל״מ גיל שמואלזון ,מפקד בית הספר לתקיפה
אל״ם (במיל׳) רמי בוסי ,יועץ להיערכות בחירום בעורף
תא״ל (במיל׳) אורי מנוס ,ראש הגנה אזרחית במלחמת המפרץ
סא"ל (במיל׳) פרופ' שחר קוטינסקי ,מפקד מכלול משימתי 282

11:05-11:20

הפעלת האש ב  4העשורים האחרונים – מגמות מרכזיות
תא”ל (במיל’) דר .מאיר פינקל ,ראש תחום מחקר במרכז דדו

11:20-11:35

שילוב בין האש היבשתית לאווירית
תא”ל אביעד דגן ,ראש מנהלת הטרנספורמציה הדיגיטלית

11:35-11:45

הפעלת האש בשל"ג
תא”ל (במיל’) אריה מזרחי ,קתמ״ר 1982

11:45-12:00

הפעלת האש 2022
תא"ל נרי הורוביץ ,קתמ"ר

12:00-13:00

ארוחת צהריים וביקור בתערוכה
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מושב מנהיגות בלחימה
13:00-13:05

סרטון

13:05-13:25

מנהיגות במלחמת של"ג ומשמעות המנהיגות היום על שדה הקרב העתידי
אלוף (במיל׳) דן הראל ,סגן הרמטכ״ל לשעבר ומנכ״ל משהב״ט לשעבר

13:25-14:00

דילמות מוסריות/אנושיות בהפעלת האש משל"ג ועד היום
פאנל:
אלוף (במיל׳) שי אביטל ,מפקד מפקדת העומק לשעבר
אלוף (במיל׳) יוסי פלד ,אלוף פיקוד צפון לשעבר ,בעל חברת יעוץ בתחום ביטחון ואנרגיה
אל״מ (במיל׳) אהוד בכר ,מפקד אגד ארטילרי ב 1982
אל״מ גדי דרור ,מפקד חטיבת אש

14:00-14:20

אש סטטיסטית מול מדויקת – הדור הבא
דורון שלו ,מנהל פיתוח עסקי חימוש מדויק ,תעשייה אווירית

14:20-14:40

הפסקה וסיור בתערוכה

מושב סביבה מורכבת ודינמית  -אש מול אויב נעלם
מנחה :עמיר רפפורט
14:40-14:45

סרטון

14:45-15:20

הפעלת האש בשטחים סגורים ובסביבה אורבנית
פאנל:
אל״מ (במיל׳) יצחק בן צבי (הרשקו) ,יועץ מבצעי ,אלתא
אל״מ (במיל׳) יוסי זינגר ,מייסד ויו״ר ,קרן ג׳נריישן קפיטל
אל״מ רעות וייס ,מפקדת מרכז האש במל״י
סא״ל (במיל׳) רועי יורה ,מפקד במרכז האש פצ״ן

15:20-15:35

תמיכת מערכות סימולטביות בהסתגלות לשדה קרב משתנה
תא”ל (במיל’) עופר צפריר ,קשנ״ר לשעבר ,בגירה מערכות

15:35-15:50

הפעלת האש תוך כדי תימרון
תא”ל (במיל’) גל הירש ,מפקד אוגדת הגליל ( )91לשעבר

15:50-16:00

קטע מוסיקלי :שלומי ברכה  -להקת משינה

מושב מסכם  -אש עתידית
טכנולוגיות והחיבור לעתיד
16:00-16:05

סרטון
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16:05-16:20

עתיד השימוש בכלים בלתי מאוישים להפעלת אש בסביבה מורכבת
סא”ל מתן גור ,רען מערכות אוטונומיות ,מפא״ת

16:20-16:50

הפעלת אש עתידית  -דילמות וחזון
פאנל:
סא״ל (במיל׳) אלון גלזר ,מפקד גדוד
סא״ל אפרת קייקוב ,סגנית מפקד חטיבה
רס״ן דביר כורש ,מפקד בקורס קציני אש

16:50-17:05

הפעלת האש באמצעות בינה מלאכותית  -הייתכן?
אלוף (במיל׳) יצחק בן ישראל ,ראש מרכז הסייבר באונ’ ת”א,
ויו”ר סוכנות החלל הישראלית לשעבר

17:05-17:25

תמרון רב מימדי בעידן הרשתי  +דברי סיכום
אלוף תמיר ידעי ,מפקד זרוע היבשה

17:25-17:30

נעילת הכנס
תא"ל נרי הורוביץ ,קתמ"ר

T: +972-74-703-1211 | E: FireTech@israeldefense.co.il | W: www.israeldefense.co.il

