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  ב' בשבט תשס"זב' בשבט תשס"ז  , , 21.1.0721.1.07  ,,יום ראשוןיום ראשון
 
 מושבי הבוקר  8:30

 פתיחה מושב 

 המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי  ראשיו"ר הכנס; , עוזי ארדפרופ' 

  נשיא, המרכז הבינתחומי; חתן פרס ישראל ,אמנון רובינשטייןפרופ' 

 עיריית הרצליה  ראש ,יעל גרמן

 
 

 החוסן והביטחון הלאומימאזן לבטים הי

  סמנכ"ל, הבינלאומי ,בויאנג'ו-מיכל עבאדי עו"דיו"ר: 

  חיפה 'המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אונ ראש, דור-גבריאל בןפרופ' 

Dr. Ian Bremmer, President, Eurasia Group  

  יו"ר טבע תעשיות פרמצבטיות, אלי הורביץ

 וריון, בנק הפועליםיו"ר הדירקט ,שלמה נחמה

 , מעריבדן מרגלית

 

 
 מדיניות לאומית לקידום המצוינות בחינוך

  , ראש צוות עבודהדן מרידורעו"ד  יו"ר ודובר:

 חיפה  'אונכלת פרס ישראל; החוג לחינוך, , פרץ-מרים בןפרופ' 

   מנכ"ל, העמותה למצוינות בחינוך ,חזקי אריאלי

 

 

Robert H. Asher, Chairman, The Society for Excellence through Education 

 כנס הרצליה השביעי
 2007על מאזן החוסן והביטחון הלאומי 

 תשס"ז ה' בשבט-ב' ,2007בינואר,  21-24
 

 המכון למדיניות ואסטרטגיה
 בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה

 המרכז הבינתחומי הרצליה
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Margaret Spellings, US Secretary of Education   

 שרת החינוך  ,יולי תמירפרופ' 

  מנכ"ל, תגלית  ,שמשון שושניד"ר 

 

 צהרייםהארוחת מושב   12:30

 תנועת הליכוד; רה"מ לשעבר  ראשהאופוזיציה ו ראש, בנימין נתניהוח"כ 

 
 מושבי אחר הצהריים  14:00

 אסטרטגיות בזירה הגלובלית -תמורות גיאו

; לשעבר נגיד American International Group (AIG), סגן יו"ר, יעקב פרנקלפרופ'  יו"ר:

 בנק ישראל 

Torkel L. Patterson, President, Raytheon                                                             

Dr. Horst Teltschik, Former National Security Advisor to the German 
Chancellor  

Stanley Roth, Vice President, Boeing  
 
 

 הצבא התעצמותלהתחדשות וכיוונים ל

 , הוועד המנהל, המכון למדיניות ואסטרטגיהאילן בירןיו"ר: אלוף )מיל.( 

  ועחו"ב, יו"ר צחי הנגביח"כ 

                   , נשיא ומנכ"ל, חושן אליאב הנדסת מערכותגדעון חושן"מ )מיל.( אל

  אונ' חיפה החוג לפסיכולוגיה, , מיכה פופרפרופ' 

 , אג"ת, צה"לאודי דקלתא"ל 

 , ועחו"ב מתן וילנאיח"כ אלוף )מיל.( 

 חו"ב , ועאפי איתםח"כ תא"ל )מיל.( 

 כלכליים; המכון הישראלי לתכנון כלכלי מנכ"ל, מודלים  ,יעקב שיינין ד"ר

 

 

 
   ישראלי-הדיאלוג האסטרטגי האמריקאירענון 
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Amb. Richard H. Jones, US Ambassador to Israel                                          :יו"ר 

Amb. Nicholas Burns, US Under Secretary of State for Political Affairs  

 שר התחבורה ורה"מ  גןס, שאול מופז )מיל.( רא"ל

 
 

 משמעויות אסטרטגיות של הסדר הגרעיני העולמי המתפתח

 המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי  ,עודד ברוש ד"ריו"ר: 

  מנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומיתלמשנה , לויטה (אליאריאל ) ד"ר

Amb. Thomas R. Pickering, Former US Under Secretary of State  

Prof. Paul Bracken, Yale University  

 ביטחוני, משרד הביטחון -האגף המדיני ראש, עמוס גלעדאלוף )מיל.( 

 

 

 חלופות למניעה והרתעה –ההתמודדות עם איראן מתגרענת 

  עוזי ארדודובר: פרופ'  יו"ר

Dr. Gary Samore, Director of Studies, Council on Foreign Relations  

Dr. Robert Einhorn, Center for Strategic and International Studies   

Richard Perle, American Enterprise Institute 

  אביב-תל 'התכנית ללימודי ביטחון, אונ ראש, ישראל-יצחק בןאלוף )מיל.( פרופ' 

 לשעבר חו"בועיו"ר  ,יובל שטייניץ "כ ד"רח

 
 

 ערבהארוחת מושב   20:30

  הוועד היהודי האמריקאימנהל משרד ישראל והמזה"ת, , ערן לרמןד"ר יו"ר: 

Gordon England, US Deputy Secretary of Defense  

 

 

 
 

 

  ,  ג' בשבט תשס"ז,  ג' בשבט תשס"ז22.1.0722.1.07יום שני,יום שני,
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 מושבי הבוקר  8:30

 אצל היריבהחלטות  קבלת –דע את האויב 

 ה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי בי"ס לאודר לממשל, דיפלומטי, אלכס מינץיו"ר: פרופ' 

Prof. Margaret Hermann, Syracuse University   

 , מכון וושינגטון ומרכז שלם מרטין קרמרפרופ' 

 , המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי שמואל ברד"ר 

 

 
 ישראלי-כסוך הפלסטיניאיראן, מלחמת לבנון השנייה ושינוי הפרדיגמה של הס

 
  הירושלמי לענייני ציבור ומדינה המרכזנשיא  ,דורי גולדיו"ר ודובר:  השגריר ד"ר 

 
  רמטכ"ל לשעבר; , מרכז שלםמשה יעלוןרא"ל )מיל.( 

Prof. Bernard Lewis, Princeton University   

James Woolsey, Former Director, CIA 

 

 ו"ר מפלגת העבודה, שר הביטחון, יעמיר פרץ

 
 

 ערביי ישראל והמדינה היהודית

  , גזבר הסוכנות היהודית לא"יחגי מירום עו"דיו"ר ודובר: 

 , ח"כ לשעבראתי לבניעו"ד 

  חיפה אונ' הלאומי, ןהביטחוהמרכז לחקר  ראש מ"מ, דן שיפטןד"ר 

 הציבור הערבי בישראל המעקב העליונה של ועדתעאידה תומא סלימאן, 

 

 מושב ארוחת הצהריים  13:00

Jack Rosen, Chairman, American Jewish Congress                                       :יו"ר         

 , המשנה לרה"מ; רה"מ לשעבר שמעון פרס

 

 
 

 מושבי אחר הצהריים  14:00
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 נאטו והאיחוד האירופי  ,הקשרים האסטרטגיים עם ארה"בשדרוג 

 , מנכ"ל, משרד החוץ אהרון אברמוביץ': עו"ד וברוד יו"ר

General the Lord Charles Guthrie of Craigiebank, Former Chief of the UK 
Defense Staff  

Craig Kennedy, President, German Marshall Fund of the US  

Dr. Marvin C. Feuer, Director of Policy and Government Affairs, AIPAC  

Dr. Josef Joffe, Die Zeit  

 נשיא, בואינג ישראל; לשעבר ראש המל"לדוד עברי אלוף )מיל.( 

Bruce P. Jackson, President, Project on Transitional Democracies  

 

President José María Aznar, President, FAES; Former Prime Minister, Spain  

 

 Prof. Alan M. Dershowitz, Harvard Law School אמצעות לווין  ב                     

 
 

  מדיניות האיחוד האירופי תחת הנשיאות הגרמנית

Hermann Bünz, Director, Friedrich Ebert Stiftung, Israel Office                :יו"ר    

Ana Palacio, Former Minister of Foreign Affairs, Spain  

Prof. Gert Weisskirchen, MdB, Bundestag Foreign Affairs Committee 

Christian Leffler, Director for Middle East and Southern Mediterranean, DG 
External Relations, European Commission  

Dr. Rolf Mützenich, MdB, Bundestag Foreign Affairs Committee 

Prof. Karl Kaiser, Harvard University; Former Head of German Council on 
Foreign Relations  

 , המרכז ללימודי אירופה, המרכז הבינתחומיאבי פרימורהשגריר 
 

Moshe Ronen, Chairman, Canada-Israel Committee                                      : יו"ר   

Peter MacKay, Minister of Foreign Affairs, Canada  
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 מדיניות ארה"ב לאחר הבחירות 

לשעבר שגריר  ;יו"ר הוועד המנהל, המכון למדיניות ואסטרטגיה, שובל זלמןיו"ר ודובר: השגריר 

 ישראל בארה"ב 

Dr. Robert Satloff, Executive Director, Washington Institute for Near East 
Policy 

Amb. Dr. Robert Hunter, President of the Atlantic Treaty Association; RAND 
Corporation  

Stephen E. Herbits, Secretary-General, World Jewish Congress  

Amb. Dr. Richard N. Haass, President, Council on Foreign Relations  

 

 
 ערבהארוחת מושב   20:00

 
 מבט מישראל ומאירופה –אתגרי מדיניות חוץ 

 Poju Zabludowicz, Chairman & CEO, Tamares Group                                יו"ר:   

 ושרת החוץ והמשפטים  רה"מ, מ"מ לבני ציפי

Alexandr Vondra, Deputy Prime Minister, Czech Republic  

 

 באמצעות לווין

 Shula Bahat, Associate Executive Director, American Jewishיו"ר:                        
Committee                                             

 Senator John Edwards, Head, One America Committee; Candidate for 
the 2008 Democratic Presidential Nomination  
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  ,  ד' בשבט תשס"ז,  ד' בשבט תשס"ז23.1.0723.1.07יום שלישי,יום שלישי,
 
 מושבי הבוקר  8:30

   השלכות מדיניות של מגמות כלכליות באזור

Dr. Edward L. Morse, Chief Energy Economist, Lehman Brothers  

Sir Ronald Cohen, Chairman, Portland Capital & Portland Trust  

 , ועדת הכספים של הכנסתאבישי ברוורמןח"כ פרופ' 

 

 

   והשלכות לקחים – בעקבות הרפורמה החוסן הפיננסי של ישראל

 סון למינהל עסקים, המרכז הבינתחומי  דיקן מייסד בי"ס ארי ,אמיר ברנעיו"ר:  פרופ' 

  מנהל רשות המסים ישראל ,יוסי בכרד"ר 

 אופק בית השקעות -לשעבר מנכ"ל פסגות, גבי רביד

 מנכ"ל בנק הפועלים  ,צבי זיו

  , נגיד בנק ישראל סטנלי פישרפרופ' 

 

 

 ביטחון אספקת אנרגיה

 רגיה , יו"ר, המכון הישראלי לנפט ולאנעמיר מקוביו"ר:  

 , יו"ר ונשיא קבוצת החברות, קצא"א אורן שחוראלוף )מיל.( 

 , נשיא חברת מרחביוסי מימן

Dr. Sass Somekh, President, Novellus Systems 

 

 ת ושר התשתיות הלאומי ,אליעזר-בנימין בן
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 אתגרים להנהגה הצעירה –הדור הבא 

 מנכ"ל, תגלית  ,שמשון שושנייו"ר: ד"ר 

 חיפה  ', אונא"יהחוג ללימודי  ,עוז אלמוגרופ' פ

  ממד"ה, צה"ל, יפעת גרינוולדרס"ן 

 , לשעבר חיל המודיעין, צה"ליאיר כהןתא"ל )מיל.( 

Dr. Jeffrey R. Solomon, President, Andrea and Charles Bronfman 
Philanthropies  

Matthew Bronfman, Chair,  Budget and Finance Commission, World Jewish 
Congress 

 

 

 מושב ארוחת הצהריים  14:00

Dr. Charles Murray, American Enterprise Institute  

 

 מושבי אחר הצהריים  15:00

Amb. Ronald S. Lauder, Founder, Lauder School of Government,              :יו"ר     
Diplomacy and Strategy, IDC 

Governor Mitt Romney, Former Governor of Massachusetts 

 באמצעות לווין

 Newt Gingrich,  Former US Speaker of the House of Representatives        

 

 

 
 זהות יהודית כחוסן לאומי

  מנהל קרן שוסטרמן בישראל, דוד גפל יו"ר:

Rabbi Prof. David Ellenson, President, Hebrew Union College  

 נשיאת המכללה האקדמית עמק יזרעאל  ,עליזה שנהרפרופ' 

 המחלקה לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, מאיר בוזגלו ד"ר

 Hebrew Union Collegeדיקן המרכז הישראלי, , מיכאל מרמור הרב ד"ר
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 אסטרטגיות להתמודדות עם גילויי אנטישמיות

Malcolm Hoenlein, Executive Vice Chairman, The Conference of Presidents of 
Major American Jewish Organizations  

Dr. Stanley Greenberg, The Israel Project 

 

 

 ה יהשר לקליטת עלי ,זאב בוים

 
 

 
 שותפות גלובלית של העם היהודי עם מדינת ישראל –ישראל והתפוצות  

  לא"יההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית  יו"ר ,זאב בילסקייו"ר ודובר: 

  עלית-, יו"ר מועצת המנהלים, קבוצת שטראוסעפרה שטראוס

  HPמייסד אינדיגו מערכות  ,בני לנדא

  ,  מזכיר הממשלהישראל מימוןעו"ד 

 

 

 מושב ארוחת הערב  20:30

 לגיטימציה כלפי המדינה היהודית וניצחון בקרב על דעת הקהל-המאבק בדה

 חיפה  ', הפקולטה למשפטים, אונזלצברגר-פניה עוזיו"ר ודוברת: ד"ר 

MP Prof. Irwin Cotler, Former Justice Minister, Canada    

 באמצעות לווין

 Senator John McCain, Arizona                                              

  רכז שלם, יו"ר המכון ללימודים אסטרטגיים, מנתן שרנסקי

Dr. Richard Landes, Boston University; Director & Co-Founder, Center for 
Millennial Studies 
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  ,  ה' בשבט תשס"ז,  ה' בשבט תשס"ז24.1.0724.1.07יום רביעי, יום רביעי, 
 

 מושבי הבוקר  8:30

 ערבית -מדינאות ומדיניות בגזרה הישראלית

עוזי ארדיו"ר: ד"ר   

Dr. Salam Fayyad, Former Minister of Finance, Palestinian Authority 

ועחו"ב, סילבן שלוםח"כ   

  מנכ"ל ומייסד, מכון ראות  ,גידי גרינשטיין

 ועחו"ב , שלמה ברזניץח"כ פרופ' 

David Makovsky, Washington Institute for Near East Policy   

 
 

 מחלקת קהילות יהודיות, משרד החוץ  ראש, עקיבא תור

 

 
 

 צמיחה וצמצום העוני –כלת ישראל עתיד כל

 מנכ"ל, המכון הישראלי לתכנון כלכלי  ,דרור שטרוםיו"ר: עו"ד  

  יעקב שיינין ד"ר

  , סמנכ"ל, המוסד לביטוח לאומילאה אחדות

, דיקן בי"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומירפי מלניקפרופ'   

 לה, הארץ , עורך בכיר לכלכנחמיה שטרסלר

 

 

 

 מושב ארוחת הצהריים  12:00
 

 , שר האוצר אברהם הירשזון
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 מושבי אחר הצהריים  13:00

  אדמה "חומה ירוקה" כחוסן לאומי

  קק"ל, יו"ר, אפי שטנצלריו"ר ודובר: 

  אביב-תל החוג לגיאוגרפיה, אונ' יצחק שנל, פרופ'

  קר, אלטשולר שחםיסדת הקרן הירוקה ומנהלת המחימ, חן אלטשולר

   חוק ומשפט ה, יו"ר ועדת חוקששון-מנחם בןח"כ פרופ' 

 
 

 ערבי של הגליל לאחר מלחמת לבנון-שותפות בגליל: פיתוח יהודי

 חבר הנהלת יזמות קרן אברהם ;אביב-החוג ללימודי עבודה, אונ' תל, רמזי חלביד"ר  יו"ר ודובר: 

  ; לשעבר מנכ"ל משרד האוצרטללובנ-סדןמנכ"ל משותף,  ,עזרא סדןפרופ' 

 , מנכ"ל משרד רה"מ רענן דינור

 
 

 חוק, ממשל וחוסן לאומי

 מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור  ,מיכה לינדנשטראוס

 , שר התיירות יצחק הרצוג

 , עורך ראשי, גלובסחגי גולן

 
 

 2007סקר הפטריוטיות   – פטריוטיות וחוסן לאומי בישראל אחרי מלחמת לבנון

  אמנון רובינשטיין פרופ'יו"ר ודובר:  

 אביב -תל 'ישוב סכסוכים, אוניתוכנית אוונס ל ראש, אפרים יערפרופ' 

 , נשיא אונ' חיפה זאב-אהרון בןפרופ' 

 , הארץ ארי שביט

 הענקת פרס לצילום בנושא פטריוטיות במלחמת לבנון 
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 *"נאום הרצליה"  -מושב נעילה   19:30

 ארוחת ערב

  אמנון רובינשטיין פרופ'יו"ר: 

Amb. Ronald S. Lauder, Founder, Lauder School of Government, Diplomacy 

and Strategy, IDC Herzliya 

 , ראש הממשלה אהוד אולמרט

 העברית בירושלים  ', האונהמרכז לחקר הרציונאליות ;חתן פרס נובל ,ישראל אומן פרופ'

 ליןאהרון יד

 גאולה כהן

  עוזי ארדפרופ' 

 

 

 * הכניסה עפ"י הזמנה נפרדת. 


