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המכון למדיניות ואסטרטגיה )IPS( מודה לכל דוברי כנס הרצליה ה-16 ומשתתפיו

 )IPS( בפתיחת הכנס הוצגו לנשיא המדינה המלצות המכון למדיניות ואסטרטגיה
וועדת ההיגוי הארצית ל"סדר ישראלי חדש: מחזון למציאות".

יו"ר יש עתיד, ח"כ יאיר לפיד
יו"ר הרשימה הערבית המאוחדת, ח"כ איימן עודה

ראשת מרצ, ח"כ זהבה גלאון
סגן יו״ר ועידת הנשיאים, מלקולם הונליין

שגריר ארה"ב בישראל, דניאל שפירו
שגריר ירדן בישראל, וואליד עובידאת
שגריר מצרים בישראל, חאזם חייראת
 השגרירים דני גילרמן, רון פרושאור, 

גבריאלה שלו, זלמן שובל, סליי מרידור
לשעבר שגרירי ארה"ב בישראל, דניאל קרצר, אדוארד ג'רג'יאן

לשעבר שגריר ארה"ב לבהאמה, נד סיגל
בכירים מהרשות הפלשתינאית 

דיקנים בבינתחומי הרצליה: פרופ' צבי אקשטיין, ד"ר נעם 
למלשטריך לטר, פרופ' יואב יאיר

פרופ' שלמה אבינרי, ד"ר טלי איכנולד-דביר, פרופ' עוזי ארד, 
פרופ' יצחק בן-ישראל, ד"ר רונן הופמן, פרופ' ג'רי וינד, פרופ' 
אייל זיסר, פרופ' ורדה ליברמן, פרופ' יוסי מטיאס, פרופ' רפי 

 מלניק, פרופ' שאול משעל, פרופ' סמי סמוחה, 
פרופ' אמיתי עציוני, ד"ר אליסה רובין-פלד

העיתונאים: איתן אבריאל, שרה ב"ק, בן דרור ימיני, יעקב 
כץ, טל ליאור, שני ליטמן, יואב לימור, מיכאל מירו, אודי סגל, 
אורי פסובסקי, סמי פרץ, הנריקה צימרמן, ברק רביד, במבי 

שלג ז"ל
למעלה מ-60 דיפלומטים זרים
60 מנכ״לים מהארץ ומהעולם

ראש אמ״ן, האלוף הרצי הלוי
מפקד חיל האוויר, האלוף אמיר אשל

 ראש האגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון, 
אלוף )מיל.( עמוס גלעד

לשעבר ראש אכ"א, אלוף )מיל.( אורנה ברביבאי
ראש העיר הרצליה, משה פדלון

דיקן בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, 
הבינתחומי הרצליה, פרופ' בועז גנור

מנכ"ל משרד החוץ, ד"ר דורי גולד
לשעבר שר הביטחון, רב-אלוף )מיל.( משה )בוגי( יעלון

לשעבר שר הביטחון, ח"כ עמיר פרץ
לשעבר שרת המשפטים, ח"כ ציפי לבני
לשעבר השר לאיכות הסביבה, אבי גבאי
 לשעבר שר החינוך; הבינתחומי הרצליה, 

פרופ׳ אמנון רובינשטיין
 סגני נשיא הבינתחומי הרצליה 

ד"ר איילת בן-עזר ויונתן דייויס
מנכ"ל בית הנשיא, הראל טובי

האסטרטג פרופ׳ אדוארד לוטוואק
מומחי המכון: ד"ר דימה אדמסקי, ד"ר עודד ברוש, מאיר 
ג'בנדפר, ד"ר אורי גולדברג, ד"ר לסלי טריס, ד"ר אמנון 

 כוורי, ד"ר שביט מטיאס, ד"ר יוסי מן, טומי שטיינר, 
ד"ר שאול שי 

יו"ר ועדת קשרי תעשייה-אקדמיה, מולמו"פ, משרד המדע, 
הטכנולוגיה והחלל, חיים רוסו

שרי הקבינט:
השר לביטחון פנים, השר לנושאים אסטרטגיים ושר 

ההסברה, ח"כ גלעד ארדן
 שר החינוך ושר התפוצות; יו"ר הבית היהודי, 

ח"כ נפתלי בנט
שר הבינוי והשיכון, ח"כ אלוף )מיל.( יואב גלנט

 שר הפנים והשר לפיתוח הנגב והגליל; 
יו"ר ש"ס, ח"כ אריה מכלוף דרעי 

 שר התחבורה והבטיחות בדרכים 
והשר לענייני מודיעין, ח"כ ישראל כ"ץ

 שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, 
ח"כ יובל שטייניץ

נשיאת מכון וילסון, ג'ין הרמן
יו"ר המכון הישראלי לתכנון כלכלי, יוסי הולנדר

 ראש 'ועדת שטרום' להגברת התחרותיות בבנקים, 
עו"ד דרור שטרום

נשיאת Connecting Leaders, ולארי הופנברג
האמנים, חתני פרס ישראל, דני קרוון ואוהד נהרין 

מנכ"ל מוזיאון גוגנהיים, תומאס קרנס
מייסד 'ישראל יוזמת', קובי הוברמן

יו"ר 'ישראל יוזמת', יובל רבין

סגן ראש הממשלה ושר הפנים של בלגיה, יאן ימבון
סגן מזכיר המדינה של ארה"ב, אנטוני בלינקן

 לשעבר מזכיר המדינה של ארה"ב, ד"ר הנרי קיסינג'ר 
)בראיון משודר עם ארי שביט(

לשעבר מועמד לנשיאות ארה"ב ולשעבר מושל ארקנסו, מייק האקבי
הסופר והפילוסוף, ברנאר-הנרי לוי

לשעבר שר החינוך של גרמניה, פרופ' יורגן ריטגרס

נשיא המדינה, מר ראובן )רובי( ריבלין
נשיאת בית המשפט העליון, השופטת מרים נאור

לשעבר ראש הממשלה ושר הביטחון, רב-אלוף )מיל.( אהוד ברק
נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג

נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליה, פרופ׳ אוריאל רייכמן
נשיא הקונגרס היהודי העולמי )WJC(, השגריר רונאלד ס. לאודר

יו"ר האופוזיציה, ח"כ יצחק )בוז'י( הרצוג

 :IPS משתתפי סימולציית
המזרח התיכון לאחר נפילת המדינה האיסלאמית בעיראק ובסוריה בשיתוף 

שלושה בתי ספר בינלאומיים מובילים:
- Woodrow Wilson School of Public and International Affairs at Princeton University; 
- China Foreign Affairs University;  
- Sciences Po Paris

תודות לד"ר רונן הופמן מנהל הכנס בבינתחומי, הילה זיו, נירית גיל, 
מיקי אלתר, טומי שטיינר, אורי סלונים, ד"ר חיים וייצמן, ד"ר שאול 

שי, צוות המכון למדיניות ואסטרטגיה )IPS(, ענבל חן, שי וינדמן 
וצוותו, משה דבי וצוותו, איתי בן חורין וצוותו, וג'רמי רודן.

תודה מיוחדת נתונה לשגריר רונאלד ס. לאודר, פיליפ אמון, 
השגריר יצחק לבנון, יוסי הולנדר, אלנט, שגרירות ארה"ב בישראל, 

השגרירות הנוצרית, הכשרת מנהלים ולימודי חוץ בבינתחומי 
 ,Yitzhak Rabin Foundation ,Connecting Leaders ,הרצליה

נאט"ו ולשותפינו בכנס.

בברכה, 
פרופ׳ אלכס מינץ, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה )IPS( ויושב ראש כנס הרצליה, הבינתחומי הרצליה

בין הדוברים הבכירים שהשתתפו בכנס:

IPS


