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  תכנית 
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 )בינואר 31- 30( העגול השולחן דיוני 

   מיוחדים אירועים 

  לנגב לישראל קימת קרן סיור 
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 תכנית
 

  בפברואר2  בפברואר1 נואר בי31   בינואר30   בינואר29
:0009-:4509 

  :אתגרים בני זמננו
  יה ר האופוזיצ"יו
 

:0008-:3009 
עתיד החיסכון 

הפנסיוני 
והחיסכון ארוך 
 הטווח בישראל

:0009-:3009 
  ן"ראש אמ: סקירת פתיחה

:0009-:0012 
תרחישי טווח קצר 

  למזרח התיכון

:0013-:0009 
לקראת אסטרטגיה 

אירופית חדשה למזרח 
 התיכון

09:45-11:15 
הכלכלה 

 -הגלובלית 
  ?לאן

10:00-11:30 
וביטחון נשים 
 תזווי :לאומי
ראייה 

 בינלאומית

10:00-12:30 
לוחמת סייבר 

וביטחון ברשתות 
  חברתיות  

10:00-12:30 
רשת הטרור 

: הפשעו
ההשלכות על 

 המדיניות

:3009-:0011 
: היכולת למשול

ביקורת 
המדינה מול 

הרשות 
  המבצעת

:4509-:1511 
אביב ערבי או 
? חורף אסלאמי

עליית האסלאם 
 הפוליטי

:4509-:1511 
? לשמור או לייצא

מאגרי הגז 
ועצמאותה האנרגטית 

 שראלישל 

11:30-13:00 
הסערה : ישראל והכלכלה הגלובלית

  הקרבה
  

  נאום נגיד בנק ישראל
 

11:30-13:00 
יחסי : ללא תהליך ובאין שלום

  ישראל והרשות הפלסטינית 
 

00:11-03:21  
: לוחמת סייבר

מהלכה 
 למעשה

51:11-45:21   
: שעון החול

הכלה והרתעה 
 של אירן

15:11-03:21  
כלים : הגליל

ועדיפויות לפיתוח 
 אזורי

:0013-:0016 
: 2020-המזרח התיכון ב
 הקרובתרחישים לעשור 

:3013-:0016 
קידום הנורמליזציה 

הדיפלומטית של ישראל 
 בקהילה הבינלאומית

:0009-:0014 
משחק המלחמה של הרצליה 

 לחבית נפט$ 250: 2012

13:45-15:15 
צדק : ניהול כלכלת ישראל

  חברתי לעומת כלכלת שוק
 

13:45-15:15 
 עדיין נכס -ישראל 

  ?ב"אסטרטגי לארה
 

13:45-15:15 
: לחבית נפט$ 250

דיון משחק 
  המלחמה

 

03:31-45:41 
שכלה הגבוהה עתיד הה
  בישראל 

03:31-45:41  
התפקיד האסטרטגי של 

ו "אירופה ונאט, ב"ארה
 במזרח התיכון

:0016 
מאזן :  מעמד פתיחה חגיגי

  החוסן והביטחון הלאומי
  

 נאום נשיא המדינה

15:30-17:00 
בעקבות 
מדיה : המחאה
, חדשה

העצמה 
אזרחית 

 ועיצוב מדיניות

15:30-17:00 
בחזית המאבק 

לגיטימציה -בדה
: באנטישמיותו

השפעת מדיניות 
ישראל על יהדות 

 התפוצות

15:30-17:00 
ההשלכות 

האסטרטגיות של 
המשבר הכלכלי 

עלייתה : הגלובלי
 ?של אסיה

16:00-18:30  
אסטרטגיה 

והרתעה בעולם 
הערבי 

 והמוסלמי

00:15-:1561 
המחקר והפיתוח בישראל 

  אל מול השוק הגלובלי

00:15-:1561 
מאזן הכוחות האזורי 

, ערב הסעודית: המשתנה
 מצרים וטורקיה, איראן

:3016-:3018 
האם : אירן

סנקציות 
תהיינה 
 ?יעילות

:3016-:3018 
האם אסיה יכולה 

למלא תפקיד 
 ?במזרח התיכון

:3016-:3018 
הצעת חוק 

: איסור לשון הרע
האם היא 

מאיימת על 
העיתונות 
ת המקצועי
 18:30 ?החוקרת

  :הרצאה
 לאלהנסיך חסן בן ט

17:15-18:45 
   שרי חוץ: ישראל והמערב

 

17:15-18:45 
לקראת : ריכוזיות ותחרותיות במשק

 ?כללי תנאי שוק חדשים

:1516-:3017 
לאן מועדות פניה של החברה : דין מלכות מול דין שמיים

  ?הישראלית

0:008-:0017 
ת קימקרן סיור 

  לישראל בנגב

9:001 
  : עתיד הכלכלה הגלובלית

  שיחה עם נשיא הבנק העולמי
 ראש ממשלת יוון לשעבר

   

19:15 
  21-ציונות במאה ה

  

 ל"נאום הרמטכ

:0018-:0020 
 הביטחון הלאומי של ישראל במזרח תיכון אחר : בעין הסערה

_____________________ 

   נאום שר הביטחון

:3019 
קבלת פנים לכבוד 

 ל"האורחים מחו

:0019 
  : ומדינאותעל מנהיגות

  

  ון ביירד 'ג, שר החוץ של קנדה
 ונס'קלארנס ג' פרופ

9:451 
קבלת הפנים הרשמית של 

 2012כנס הרצליה 

20:30 
 ימת לישראלקשנים להקמת קרן  110לכבוד קבלת פנים 

:0020-:4520 
  נאום הרצליה

 ם"ל האו"מזכנאום  
 

 

 

 

 .למשתתפים שקיבלו  הזמנה אישית נפרדתאו , Gold Executive – וכ  Executive –פתוחים למשתתפים המסווגים כ " שולחן העגול"מושבי הובבאירועים המיוחדים ההשתתפות 
 

 

מליאה מושבי   
"העגול השולחן" מושבי   
מיוחדים אירועים   
לישראל הקיימת הקרן סיור    
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  )2012 בפברואר 2 – בינואר 31( המליאה מושבי
  

שיי ם שלי אר31, ו נו בי   ,2012  
  

  מליאת הרצליה 15:00

  ורישום פנים קבלת
  

  מליאת הרצליה 16:00

  הלאומי והביטחון החוסן מאזן  :חגיגי פתיחה מעמד

המרכז הבינתחומי , ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, ילדדני רוטש.) מיל(אלוף :              פתיחה
  ר סדרת כנסי הרצליה" יו;הרצליה

  

המרכז , דיפלומטיה ואסטרטגיה, דיקן בית ספר לאודר לממשל, אלכס מינץ' פרופ:       דברי פתיחה
 Political Psychology,  עורך ראשי;הבינתחומי הרצליה

 ההמרכז הבינתחומי הרצלי, משנה לנשיא לעניינים אקדמיים, רפי מלניק ' פרופ:      דדי הרצליהמ

  אוניברסיטת חיפה,  המדינהיבית הספר למדע, דור-גבריאל בן'                          פרופ

  

  המרכז הבינתחומי , ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, דני רוטשילד.) מיל(אלוף :  הערכת הרצליה
  ר סדרת כנסי הרצליה " יו;                        הרצליה

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  המרכז הבינתחומי הרצליה,  משנה לנשיא לעניינים אקדמיים,רפי מלניק' פרופ:                 מציג

                  

נת ישראל                      ד נשיא מדי ן פרס, כבו   שמעו
  

 
  , ש רפאל רקנאטי"סגן נשיא לקשרי חוץ וראש בית הספר הבינלאומי ע, ונתן דייויס'גמר :               מנחה

  המרכז הבינתחומי הרצליה                         

  

  מליאת הרצליה 18:30
 הרצאה באמצעות שיחת ועידה 

HRH Prince El  Hassan bin Talal  of Jordan(via  l ive video 

conference)   

  

  

  מליאת הרצליה 19:00

  העולמית הכלכלה עתיד

  

  הקדמה

Mr. Richard D. Heideman, Chairman, International Advisory Board of the Herzliya Conference 

  

  : שיחה עם

The Honorable Robert  B.  Zoel l ick ,  President  of the World Bank 

: 

Dr. Josef Joffe, Publisher-Editor, Die Zeit; Senior Fellow, Freeman Spogli Institute for International 

Studies and Marc & Anita Abramowitz Fellow, Hoover Institution, Stanford University 

 

  הקדמה 

Mr. Mark Isakowitz, President, Fierce, Isakowitz & Blalock  

The Honorable George A.  Papandreou ,  Fmr. Prime Minister of 

Greece  
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יי ע רבי ם  אר1, ו בפברו   ,2012  
  

  מליאת הרצליה 4509:-0009:

   זמננו בני אתגרים

-המכון למדיניות נגד טרור, ל מייסד"מנכ ;ראש קתדרת לאודר ללוחמה בטרור, בועז גנורר "ד  : הקדמה
ICT                ; המרכז הבינתחומי הרצליה, דיפלומטיה ואסטרטגיה, ס לאודר לממשל"בי, סגן דיקאן 

  "קדימה"ר תנועת "ר האופוזיציה ויו"יו, ציפי לבניכ "חה
 

  
 

  מליאת הרצליה  45:09-11:15  ייס 'אודיטוריום צ   00:01-30:1

  בינלאומית ראייה זווית :לאומי ביטחוןו שיםנ

   - The Institute for Inclusive Security בשיתוף עם

Hon. Dr. Marta Lucia Ramirez de Rincon, Fmr. Minister of 

Defense of Colombia  

Hon. Elisabeth Rehn, Fmr. Minister of Defense of Finland 

Ms. Danielle Pletka, Vice President, Foreign and Defense Policy 

Studies, American Enterprise Institute (AEI) 

  לשעבר נציבת בתי הסוהר, אורית אדאטו) בדימוס(גונדר -רב

  ל"צה, המחקר לחקר מודיעין, עפרה גרייצרר "ד

  , המכון למדיניות ואסטרטגיה, עמיתת מחקר, לאה לנדמן' גב: מנחה

   ישראלWIIS,  מייסדתשותפה ;המרכז הבינתחומי הרצליה          

    ?לאן - עולמיתה הכלכלה
Prof. Jacob Frenkel, Chairman, JPMorgan Chase International; 

Chairman, Group of Thirty (G-30); Fmr. Governor of the Bank of Israel  

Dr. ZHU Min Deputy Managing Director, International Monetary 

Fund  

Ms. Abby Joseph Cohen, President, Global Markets Institute and 

Senior Investment Strategist, Goldman Sachs 

Prof. Niall Ferguson, Laurence A. Tisch Professor of History, Harvard 

University  

  "ידיעות אחרונות", סבר פלוצקר מר: מנחה

 

  מליאת הרצליה 03:11-00:31  ייס'אודיטוריום צ 03:11-00:31

 והרשות ישראל יחסי :שלום ובאין תהליך ללא

   יניתסטהפל

Hon. Robert Wexler, President, S. Daniel Abraham Center for 

Middle East Peace 

Dr. Robert Danin, Eni Enrico Mattei Senior Fellow for Middle 

East and Africa Studies, Council on Foreign Relations 

     כ " לשעבר ראש השב;ר בנק מזרחי טפחות"יו, יעקב פרי מר

המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה נשיא, דורי גולדר "ד  

ע"מועצת ישל "מנכלשעבר , עדי מינץ מר    

  10ערוץ , גישת המהדורה המרכזיתמ, םשלו-איש תמר' גב :מנחה

   ההקרב הסערה :עולמיתה והכלכלה ישראל
המרכז הבינתחומי , משנה לנשיא לעניינים אקדמיים ,רפי מלניק' פרופ

  הרצליה

המרכז , המכון למדיניות ואסטרטגיה, מנהלהר הוועד "יו, ישראל מקובמר 

  הבינתחומי הרצליה 

  ר בנק דיסקונט לישראל"יו, יוסי בכרר "ד

   המסחר והתעסוקה,ל משרד התעשייה"מנכ, שרון קדמימר 

  ל משרד האוצר"ממלא מקום מנכ, דורון כהן ח"רו

בית  ,ואסטרטגית ראשית ומנהלת מחלקות המחקרכלכלנית , איילת ניר' גב
  פסגותההשקעות 

  "גלובס", ליבר-סטלה קורין' גב: מנחה

-------  

  נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר' פרופ
  

  מליאת הרצליה 54:31-51:51  ייס'אודיטוריום צ 54:31-51:51  אודיטוריום ארזי  54:31-51:51

 משחק תחקיר :נפט חביתל 250$

  המלחמה

  ר המכון הישראלי לתכנון כלכלי"יו, יוסי הולנדרמר 

Sir Mark Allen, CMG, Senior Advisor for British 

Petroleum (BP); Senior Associate Member, St. 

Antony's College, Oxford University 

,  המדינהיבית הספר למדע, ברנדה שפרר "ד
 אוניברסיטת חיפה

Mr. Aad van Bohemen, Head, Emergency 

Policy Division, International Energy Agency 

Prof. ZHOU Dadi, Founding Director, Beijing 

Energy Efficiency Center (BECon),  

Energy Research Institute (ERI), National 

Development and Reform Commission (NDRC), 

China 

Mr. R. James Woolsey, Chairman, Woolsey 

Partners LLC; Fmr. Director of the CIA 

 אסטרטגי נכס עדיין - ישראל

  ?ב"לארה
  סגן שר החוץ, דניאל אילוןכ "חה

Amb. Daniel Shapiro, Ambassador of the 

United States to Israel  

יועץ לביטחון לאומי ה לשעבר ,עוזי ארד' פרופ

,  בית ספר לאודר לממשל;לראש הממשלה
המרכז הבינתחומי , דיפלומטיה ואסטרטגיה

  הרצליה

Amb. Robert D. Blackwill, Henry A. 

Kissinger Senior Fellow for U.S. Foreign 

Policy, Council on Foreign Relations 

לשעבר קונסול כללי של , אלון פנקסהשגריר 
  ישראל בניו יורק

  ל"גלי צה, שחק-טלי ליפקין' גב: מנחה

 צדק :ישראל כלכלת ניהול

  שוק כלכלת לעומת חברתי

דיקן בית הספר , צבי אקשטיין' פרופ
  המרכז הבינתחומי הרצליה, לכלכלה

מנהל מרכז טאוב לחקר , דוד-דן בן' פרופ

 החוג למדיניות ;ברתית בישראלהמדיניות הח
  אביב -אוניברסיטת תל, ציבורית

ר ההסתדרות "לשעבר יו, עמיר פרץכ "חה
  החדשה 

  ר קבוצת אסם "יו, דן פרופרמר 

ר המרכז "יו ,יוסי'בשאיר פאהום גד "עו

  אוניברסיטת חיפה, ערבי-היהודי
המרכז , מנהל מייסד, דניאל דורוןמר 

  הישראלי לקידום חברתי וכלכלי

  "הארץ", נחמיה שטרסלר מר: נחהמ

-------  

 שר האוצר, יובל שטייניץר "כ ד"חה
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 מליאת הרצליה 03:51-00:71 ייס'אודיטוריום צ 03:51-00:71  אודיטוריום ארזי 03:51-00:71

 המשבר של האסטרטגיות ההשלכות

  ?אסיה של עלייתה  :העולמי הכלכלי
Dr. Shashi Tharoor, Member of Parliament; 

Fmr. Deputy Minister of Foreign Affairs of India 

Amb. Vanu Gopala Menon, Deputy Secretary 

(Asia-Pacific), Ministry of Foreign Affairs, 

Singapore  

Prof. Chung Min Lee, Dean, Graduate School of 

International Relations, Yonsei University 

Dr. Vyacheslav Nikonov, President, The Unity 

of Russia Foundation; Executive Director, The 

Rusky Mir Foundation 

Prof. François Heisbourg, Chairman, 

International Institute for Strategic Studies; 

Special Advisor, Fondation pour la Recherche 

Stratégique (FRS) 

  אביב-רקטור אוניברסיטת תל,  אהרן שי'פרופ

 ארנון פרלמןמר : מנחה

 לגיטימציה-בדה המאבק בחזית

 מדיניות השפעת :ובאנטישמיות

  התפוצות יהדות על ישראל

שר ההסברה , יולי אדלשטייןכ "חה

  והתפוצות

לשעבר שר לענייני , יצחק הרצוגכ "חה
  חברה ומאבק באנטישמיות, תפוצות

הקונגרס היהודי , יר כללימזכ, דן דייקרמר 
  העולמי

Mr. Malcolm Hoenlein, Executive Vice 

Chairman, Conference of Presidents of 

Major American Jewish Organizations 

Mr. Claude Kandiyoti, Coordination 

Committee of Jewish Organizations in 

Belgium (CCOJB) 

 נשיא סגנית, תמר שחורי 'גב: מנחה

  הקונגרס היהודי העולמי

  

 

 ,חדשה מדיה :המחאה בעקבות
    מדיניות ועיצוב אזרחית העצמה

השר המופקד על שיפור , מיכאל איתןכ "חה

  השירות הממשלתי לציבור

Mr. Peter Fritz, Group Managing 

Director, Global Access Partners, 

Australia 

דיקן בית ספר , לטר-נעם למלשטרייךר "ד

המרכז הבינתחומי , סמי עופר לתקשורת
  הרצליה

בית ספר סמי עופר , צוקרמןאורן ר "ד

  המרכז הבינתחומי הרצליה, לתקשורת

   סתיו שפיר' גב

קבוצת יורו , שותף מייסד, ליאור חורבמר 

  ישראל

 2חדשות ערוץ , דנה ויס' גב: נחהמ

  

 

 מליאת הרצליה 51:71-54:81  ייס'אודיטוריום צ 51:71-54:81

 שוק כללי לקראת :במשק ותחרותיות ריכוזיות

   ?חדשים
 לשעבר ;ל משרד האוצר"לשעבר מנכ, חיים שני מר: דברי פתיחה

  ל נייס מערכות "נשיא ומנכ

--------------  

  המכון הישראלי לתכנון כלכליל "מנכ, דרור שטרוםמר 

  מ"נכסים והשקעות בע, אלוני חץ,  מייסדל"מנכנשיא ו, נתן חץ מר

המרכז , בית ספר אריסון למנהל עסקים, אמיר ברנע' פרופ
  הבינתחומי הרצליה

  עורך דין, רם כספי

  *TheMarkerעורך אתר , איתן אבריאלמר : מנחה

  

  

  שרים שיח :והמערב ישראל

Hon. John Baird, PC, MP, Minister of Foreign Affairs of Canada 

Hon. Karel Schwarzenberg, First Deputy Prime Minister and Minister 

of Foreign Affairs of the Czech Republic 

  שר לפיתוח הנגב והגלילה, המשנה לראש הממשלה, סילבן שלוםכ "חה

   שר לשיתוף פעולה אזוריוה

: מנחה  

Dr. Constanze Stelzenmueller, Senior Transatlantic Fellow, German  

Marshall Fund of the US 

 

  

  

  

  

  מליאת הרצליה 5:119

   21-ה במאה ציונות

  

  ר קרן קימת לישראל "יו, אפי שטנצלר מר

--------------------  

  המרכז הבינתחומי הרצליה , המכון למדיניות ואסטרטגיה, מנהלהר הוועד "יו, ישראל מקובמר 

  

אורח גנץל "רא:  הרצאת    ל"צה, ראש המטה הכללי, בני 

-------------------  
  

  

  יאת הרצליה מל20:30

   פנים קבלת

  הכניסה למוזמנים בלבד - שנים להקמת הקרן הקימת לישראל 110לציון 
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שי ם חמי ו אר2, י בפברו   ,2012  
  מליאת הרצליה 00:09-03:09

  ל "צה, ראש אגף המודיעין, אביב כוכביאלוף : סקירת פתיחה

  

  מליאת הרצליה 11:00- 30:09 סיי'אודיטוריום צ 1511:-4509: אודיטוריום ארזי 1511:-4509:

 הגז מאגרי ?לייצא או לשמור

    ישראל של האנרגטית ועצמאותה
  שר האנרגיה והמים , עוזי לנדאור "כ ד"חה

----------  

  ר המכון הישראלי לתכנון כלכלי"יו, יוסי הולנדרמר 

חברת , ר הדירקטוריון"יו, טל-יפתח רון.) מיל(אלוף 

  מ "החשמל לישראל בע

  ל דלק קידוחים"מנכ,  אבויוסי מר

חברת קו צינור אילת ר "יו, עמוס ירון.) מיל(אלוף 

  )א"קצא(מ "אשקלון בע

Mr. Nick Butler, Visiting Fellow and Chair, 

King's Policy Institutes, King's College; Fmr. BP 

Group Vice President for Strategy and Policy 

Development 

לשעבר  Adira Energy; ,ל"מנכ, חזי קוגלר מר

 ל משרד התשתיות הלאומיות"מנכ

 ?אסלאמי חורף או ערבי אביב
   הפוליטי האסלאם עליית

Mr. Riad al Khouri, Member of the 

International Council, Questscope, 

Amman, Jordan 

Mr. Salman Shaikh, Director, Brookings 

Doha Center 

 דיין לחקר המזרח    מרכז, מירה צורףר "ד
אביב-אוניברסיטת תל, התיכון ואפריקה  

Mr. Tony Badran, Research Fellow, 

Foundation for Defense of Democracies 

(FDD) 

דיקן הפקולטה למדעי הרוח , אייל זיסר' פרופ

 -אוניברסיטת תל, ש לסטר וסאלי אנטין"ע
  אביב

, עורכת לענייני המזרח התיכון, סמדר פרי 'גב
  "ידיעות אחרונות"

  :מנחה

  Mr. Judith Miller, Adjunct Fellow, 

Manhattan Institute 

 המדינה ביקורת :למשול היכולת

   המבצעת הרשות מול

, מיכה לינדנשטראוס) בדימוס(השופט 
  מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

----------   

ל משרד "ממלא מקום מנכ, בועז ענרמר 
  מבקר המדינה

ר התנועה למען איכות "יו, אליעד שרגאד "עו
  השלטון בישראל

  שבע-ראש עיריית באר, 'רוביק דנילוביץמר 

  ל בית הנשיא"מנכ, אפרת דובדבני' גב

  10חדשות ערוץ , נדב פרימר : מנחה

  

     
  

  

  

  מליאת הרצליה 00:11-03:21 ייס'אודיטוריום צ 15:11-12:45 אודיטוריום ארזי  15:11-03:21

   אזורי לפיתוח ועדיפויות יםכל :הגליל
ר המכללה האקדמית "יו, עיבל גלעדי.) מיל(ל "תא

  גליל מערבי

הגליל , ראש המועצה האזורית, אהרון ולנסימר 
  העליון 

  ראש עיריית כרמיאל, עדי אלדרמר 

  ראש עיריית שפרעם , אזם'נאהד חמר 

ל המשרד לפיתוח "מנכ, בכור-אורנה הוזמן' גב
  לשיתוף פעולה אזוריהנגב והגליל והמשרד 

  בריטניה- UJIA, מנהל אזורי לישראל, נתי שבלמר 

  

 

 

 של והרתעה הכלה :החול שעון

   אירן
שר לנושאים , משה יעלון.) מיל(ל "רא

  אסטרטגיים ומשנה לראש הממשלה

---------------  

המכון ,  מנהל המחקרים,שמואל ברר "ד

המרכז הבינתחומי , למדיניות ואסטרטגיה
  הרצליה

Prof. Shahram Chubin, Non-Resident 

Senior Associate, Carnegie Nuclear Policy 

Program 

Ms. Danielle Pletka, Vice President, 

Foreign and Defense Policy Studies, 

American Enterprise Institute (AEI) 

 מנהל מרכז שאשא, אפרים הלוי מר

האוניברסיטה  ,למחקרים אסטרטגיים
   לשעבר ראש המוסד;רית בירושליםהעב

 ;"ידיעות אחרונות", ישי-רון בן מר: מנחה

"ynet 

  למעשה הלכה :סייבר לוחמת
 בשיתוף המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח

וסדנת יובל  משרד המדע והטכנולוגיה -
, טכנולוגיה וביטחון,  למדעןנאמ

 אביב-אוניברסיטת תל

 ראש, ישראל-יצחק בן' פרופ.) מיל(אלוף 

, טכנולוגיה וביטחון, סדנת יובל נאמן למדע
ר המועצה הלאומית "יו ;אביב-אוניברסיטת תל
  משרד המדע והטכנולוגיה-למחקר ולפיתוח 

Mr. Curt Aubley, VP/CTO Cyber Security 

& NexGen Innovation, Lockheed Martin 

Information Systems & Global Services 

  ITאש מנהל ר, יאיר כהן.) מיל(ל "תא
  אלביט מערכות, וסייבר

 RSAל "מנכ, ברוורמן-מיכל בלומנשטיק 'גב

  ישראל

האחראי על האבטחה של , עדי שהרבנימר 

  Rational ,IBMכלל מוצרי 
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  מליאת הרצליה 30:31-54:41     ייס'אודיטוריום צ  30:31-54:41
 ו"ונאט אירופה ,ב"ארה של האסטרטגי התפקיד

   התיכון רחבמז

MdB. Christian Schmidt, Parliamentary State Secretary to the 

Federal Minister of Defense of Germany 

Mr. Cem Özdemir, Co-Chair, German Green Party 

Mr. James Appathurai, NATO Assistant Secretary General for 

Political Affairs and Security Policy 

Hon. Dr. Dov S. Zakheim, Senior Fellow CNA, Senior Advisor, 

Center for Stategic and Intenrational Studies, former Under 

Secretary of Defense 
 

המכון למדיניות , עמית מחקר בכיר, טומי שטיינר מר: מנחה

המרכז הבינתחומי הרצליה, אסטרטגיהו  
 

   בישראל הגבוהה ההשכלה עתיד
, ש פיליפ טוביאס להנדסת חומרים"הקתדרה ע, דן שכטמן' רופפ

  2011שנת כימיה ל חתן פרס נובל ל;הטכניון, הפקולטה להנדסת חומרים

-------  

המרכז הבינתחומי , בית ספר רדזינר למשפטים ,אמנון רובינשטיין' פרופ
  לשעבר נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה, הרצליה

   וניברסיטת חיפהנשיא א, זאב-אהרון בן 'פרופ

האוניברסיטה העברית , המרכז לחקר רציונליות, מנחם יערי' פרופ
  נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לשעבר ;בירושלים

המכללה האקדמית להנדסה , נשיא אפקה, סוקולוב) מוטי(רדכי מ' פרופ
  אביב -בתל

 המרכז, סגנית נשיא לענייני סטודנטים, עזר-איילת בןר "ד: מנחה
  הבינתחומי הרצליה

  

 
   

  ייס'אודיטוריום צ  00:51-15:61      ארזיאודיטוריום  00:51-51:61
 ,הסעודית ערב :המשתנה האזורי הכוחות מאזן
   וטורקיה מצרים ,איראן

  (IISS)בשיתוף המכון הבינלאומי למחקרים אסטרטגיים 

Amb. Edward P. Djerejian, Founding Director, James A. Baker III 

Institute for Public Policy, Rice University  

Dr. David Gordon, Head of Research and Director, Global Macro 

Eurasia Group; Fmr. Vice Chairman, US National Intelligence 

Council 

מכון וושינגטון , ת בינלאומייעמ, הרצוג) מייק(מיכאל .) מיל(ל "תא

   ראש מטה שר הביטחון לשעבר ;כוניתית-למדיניות מזרח
Dr. Bruno Tertrais, Senior Research Fellow, Fondation pour la 

recherche stratégique (FRS) 

 

המכון למדיניות , עמית מחקר בכיר, אלטמן-ישראל אלעדר "ד
המרכז הבינתחומי הרצליה, ואסטרטגיה  

Mr. Adam Ward, Director of Studies, International Institute for 

Strategic Studies 

    העולמי השוק מול אל בישראל והפיתוח המחקר
 משרד המדע -לפיתוח בשיתוף המועצה הלאומית למחקר ו

 והטכנולוגיה 

ר המועצה הלאומית למחקר "יו, ישראל-יצחק בן' פרופ.) מיל(אלוף 

,  ראש סדנת יובל נאמן למדע; משרד המדע והטכנולוגיה-ולפיתוח 
   אביב-אוניברסיטת תל, טכנולוגיה וביטחון

  נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, רות ארנון' פרופ

ל נייס " לשעבר נשיא ומנכ;ל משרד האוצר"לשעבר מנכ, חיים שנימר 
  מערכות 

  המסחר והתעסוקה , משרד התעשייה, מדען ראשי, אבי חסוןמר 

  ותשתית טכנולוגיתח"אמל פיתוח ,ראש המנהל למחקר, אופיר שוהם מר
  משרד הביטחון , )ת''מפא(

  ל עת הדעת"מנכ, דב-יוסי בןר "ד

 משרד המדע –המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח , שלמה הרשקוביץמר 
  והטכנולוגיה

-------  

 שר המדע והטכנולוגיה, דניאל הרשקוביץ' כ פרופ"חה

  

  ייס'אודיטוריום צ 17:30- 15:61

   ?הישראלית החברה של פניה מועדות לאן :שמיים דין מול מלכות דין
לשעבר נשיא המרכז , המרכז הבינתחומי הרצליה, בית ספר רדזינר למשפטים ,אמנון רובינשטיין' פרופ

   הבינתחומי הרצליה

  לשעבר עורך ביטאון העדה החרדית, שמואל חיים פפנהייםהרב 

  ע"ראש מועצת יש, דני דיין מר

  מפקד המחוז הצפוני של משטרת ישראלעבר לש, אליק רוןניצב בדימוס 

  התנועה החדשה מרץ, זהבה גלאוןכ "חה

   2חדשות ערוץ , דנה ויס' גב: מנחה
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 מליאת הרצליה  00:18-20:00

    אחר תיכון במזרח ישראל של הלאומי הביטחון :הסערות בעין
  ר סדרת כנסי הרצליה " יו ;חומי הרצליההמרכז הבינת, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, דני רוטשילד.) מיל(אלוף 

  ל"לשעבר ראש המטה הכללי של צה, דני חלוץ.) מיל(ל "רא

  ל משרד החוץ" לשעבר מנכ;האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה למדע המדינה, שלמה אבינרי' פרופ

   הביטחוןל משרד" לשעבר מנכ;מ" מערכות לחימה מתקדמות בע-רפאל  ר"יו, אילן בירן.) מיל(אלוף 

  ר בנק לאומי"יו, דוד ברודטמר 

  2 ערוץ ;"ישראל היום", יואב לימורמר : מנחה

-------  

  שר הביטחון, אהוד ברק.) מיל(ל "כ רא"חה

-------  

 
  מליאת הרצליה  20:45- 20:00

  הרצליה נאום
 

Keynote Address:    H.E. Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations 

 

  המרכז הבינתחומי הרצליה, משנה לנשיא לעניינים אקדמיים, רפי מלניק' פרופ:   דברי סיכום

   ;המרכז הבינתחומי הרצליה, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, דני רוטשילד.) מיל(                   אלוף 

  ר סדרת כנסי הרצליה"                   יו
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 "העגול השולחן" ושבימ
דיונים אלה מתנהלים בהתאם . דיון מעמיק בסוגיות מרכזיותלמומחים ולמעצבי מדיניות בכירים לנהל נועדו לאפשר " השולחן העגול"מושבי 

הזמנה אישית   משתתפים שקיבלו או ל,Gold Executive – וכ  Executive –ופתוחים למשתתפים המסווגים כ  Chatham House –לכללי ה 

  .נפרדת

 

יי ם שנ אר30, ו נו בי   ,2012 
 טרקלין הרצליה 110C  :09-:0012חדר דיונים  0013:-0009:

   התיכון למזרח חדשה אירופית אסטרטגיה לקראת

   ר"יו

Mr. Ralf Fücks, President, Heinrich Böll Foundation 

 מתדיינים

Mr. Cem Özdemir, Co-Chair, German Green Party  

  )(INSSהמכון למחקרי ביטחון לאומי , קר בכירחו, עודד ערןר "השגריר ד

Sir Michael Leigh, KCMG, Consultant and Senior Advisor, 

Transatlantic Center Brussels, German Marshall Fund of the United 

States  

Dr. Constanze Stelzenmueller, Senior Transatlantic Fellow, 

German Marshall Fund of the US 

Dr. Bruno Tertrais, Senior Research Fellow, Fondation pour la 

recherche stratégique (FRS) 

המרכז , המכון למדיניות ואסטרטגיה, עמית מחקר בכיר, טומי שטיינר

 הבינתחומי הרצליה

 

   התיכון למזרח קצר טווח תרחישי
   ר"יו

המרכז , סטרטגיההמכון למדיניות וא, מנהל המחקרים, שמואל ברר "ד
 הבינתחומי הרצליה

 מתדיינים

Sir Mark Allen, CMG, Senior Advisor for British Petroleum (BP); 

Senior Associate Member, St. Antony's College, Oxford University 

  מרכז שלם, עמית בכיר, מרטין קרמר' פרופ

Mr. Riad al Khouri, Member of the International Council, 

Questscope, Amman, Jordan 

Amb. Edward P. Djerejian, Founding Director, James A. Baker III 

Institute for Public Policy, Rice University 

Dr. David Gordon, Head of Research and Director, Global Macro 

Eurasia Group; Fmr. Vice Chairman, US National Intelligence 

Council  

 

 

 טרקלין הרצליה110C 00:31-00:61חדר דיונים  0016:-03:31

 בקהילה ישראל של הדיפלומטית הנורמליזציה קידום

  הבינלאומית
 ר"יו

  ב"לשעבר שגריר ישראל בארה, זלמן שובלהשגריר 

 מתדיינים

  ם "שגריר ישראל באו, רון פרושאורהשגריר 

  ם"לשעבר שגריר ישראל באו ;מרקסטוןר קרן "יו, דן גילרמןהשגריר 

 הקונגרס היהודי העולמי, מזכיר כללי, דייקרדן מר 

Mr. Richard D. Heideman, Chairman, International Advisory Board 

of the Herzliya Conference 

Dr. Jürgen Rüttgers, Fmr. Prime Minister of North Rhine-

Westphalia 

Hon. Prof. Irwin Cotler, PC, OC, MP; Fmr. Minister of Justice and 

Attorney General of Canada  

Ms. Lorna Fitzsimons, CEO, Britain Israel Communications and 

Research Centre (BICOM); Senior Visiting Fellow, UK Defence 

Academy 

Amb. Michael Žantovský, Ambassador of the Czech Republic to 

the United Kingdom 

 הקרוב לעשור תרחישים :2020-ב התיכון המזרח

 ומעבר
 ר"יו

המרכז , המכון למדיניות ואסטרטגיה, מנהל המחקרים, שמואל ברר "ד
 הבינתחומי הרצליה

 מתדיינים

Mr. William F. Wechsler, Deputy US Assistant Secretary of Defense 

for Counternarcotics and Global Threats 

                                     Institute for the Analyses of Global Securityל "מנכ, גל לופטר "ד

 (IAGS)  

Dr. Vyacheslav Nikonov, President, The Unity of Russia 

Foundation; Executive Director, The Rusky Mir Foundation 

Dr. Dov S. Zakheim, Senior Fellow CNA, Senior Advisor, Center for 

Stategic and Intenrational Studies, former Under Secretary of 

Defense 
אוניברסיטת חיפה, ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי, דן שיפטןר "ד  

Mr. R. James Woolsey, Chairman, Woolsey Partners LLC; Fmr. 

Director of the CIA 

Mr. Riad al Khouri, Member of the International Council, 

Questscope, Amman, Jordan 
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 האקווריום טרקלין 110C :3061-:3081 דיונים חדר  228C  :3061-03:81 דיונים חדר  3081:-3061:

 היא האם :הרע לשון איסור חוק הצעת

 המקצועית העיתונות על מאיימת

  ?החוקרת
 ר"יו

, בית ספר סמי עופר לתקשורת,  קרניאלבליור "ד
  המרכז הבינתחומי הרצליה

 מתדיינים

, עיתונאי בכיר ופובליציסט, דרור ימיני-בןמר 
  "מעריב"

  1ערוץ , מדיניתפרשנית , איילה חסון' גב

 -תל, ל אגודת העיתונאים"מנכ, מוחא-יוסי ברמר 
  אביב

  ל מועצת העיתונות בישראל"מזכ, אריק בכרמר 

, אגודת העיתונאים, יועץ משפטי, אילן בומבךד "עו
  מועצת העיתונות בישראלחבר , אביב-תל

, לשעבר דיקן הפקולטה למשפטים, תמר גדרוןר "ד

  המכללה למנהל

 ;"שערי משפט"דיקן מכללת , אביעד הכהןר "ד
האוניברסיטה העברית , הפקולטה למשפטים

  ליר- מכון ון;יםלבירוש

  קול ישראל, שן משפטיעיתונאי ופר, משה נגבימר 

  קדימהסיעת , נחמן שיר "דכ "חה

ל " לשעבר נשיא ומנכ;םאניבור "יו, אורי שנערמר 
  קשת

   ; מכללת כינרת, חבר סגל;עיתונאי, מנשה רזמר 

  לשעבר סגנית, הגלר-עדנה קפלןהשופטת בדימוס 

  אביב-נשיא בית המשפט המחוזי בתל

  קדימהסיעת , נינו אבסדזהכ "חה

דיקן בית הספר סמי , לטר-שטרייךנעם למלר " ד

ר " יו;המרכז הבינתחומי הרצליה, עופר לתקשורת
 האגודה לתקשורת

 תפקיד למלא יכולה אסיה אםה

  ?התיכון במזרח
 ר"יו

, ל"נשיא ומנכ, אילון-דורון ברגרבסט מר

ASERO Worldwide  

המכון , עמית מחקר בכיר, טומי שטיינר מר

חומי המרכז הבינת, למדיניות ואסטרטגיה
 הרצליה

 מתדיינים

Dr. Shashi Tharoor, Member of 

Parliament; Fmr. Deputy Minister of 

Foreign Affairs of India 

Amb. Vanu Gopala Menon, Deputy 

Secretary (Asia-Pacific), Ministry of 

Foreign Affairs, Singapore  

Prof. Chung Min Lee, Dean Graduate 

School of International Relations, Yonsei 

University 

המחלקה ליחסים , יעקב ורצברגר' פרופ

האוניברסיטה העברית ,  בינלאומיים
 בירושלים

  - סיגנל, ל מייסד" מנכ,קאריס ויטי' גב

 Sino-Israel Global Network & Academic 

Leadership 

המכון למחקרי , עמית מחקר, יורם עברוןר "ד

, החוג ללימודי אסיה ; (INSS) ביטחון לאומי
  אוניברסיטת חיפה

  

 

 תהיינה סנקציות האם :ןאיר

  ?יעילות
 ר"יו

ל המשרד "מנכ, יוסי קופרווסר.) מיל(ל "תא
  אסטרטגיים נושאים ל

 מתדיינים

Dr. Josef Joffe, Publisher-Editor, Die Zeit; 

Senior Fellow, Freeman Spogli Institute 

for International Studies and Marc & 

Anita Abramowitz Fellow, Hoover 

Institution, Stanford University  

Mr. Robert McNally, President, Rapidan 

Group 

Mr. Ash Jain, Visiting Fellow, Washington 

Institute for Near East Policy 

המכון , עמית מחקר בכיר, עודד ברושר "ד

המרכז הבינתחומי , יהלמדיניות ואסטרטג
  הרצליה

Dr. Emanuele Ottolenghi, Senior Fellow, 

Foundation for Defense of Democracies 

Dr. Jean-Loup Samaan, Faculty Advisor at 

the NATO Defense College 

Amir Abbas Fakhravar, Secretary 

General, The Confederation of Iranian 

Students (CIS)  
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שי ם שלי ו אר31, י נו בי   ,2012 
  

  

  הרצליה טרקלין 0014:-0009:

  נפט לחבית 250$ :2012 הרצליה של המלחמה משחק

  בקרהקבוצת 

  ר המכון הישראלי לתכנון כלכלי"יו, יוסי הולנדר מר

ת כנסי ר סדר"יו, המרכז הבינתחומי הרצליה, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, דני רוטשילד.) מיל(אלוף 
 הרצליה השנתיים 

Mr. Aad van Bohemen, Head, Emergency Policy Division, International Energy Agency 

Mr. Nick Butler, Visiting Fellow and Chair, King's Policy Institutes, King's College; Fmr. BP Group 

Vice President for Strategy and Policy Development 

  Institute for the Analyses of Global Security (IAGS) ל"מנכ, גל לופטר "ד

  המרכז הבינתחומי הרצליה, המכון למדיניות ואסטרטגיה, עמית מחקר, אורי סלוניםמר 

  

  ב"ארה

Mr. R. James Woolsey, Chairman, Woolsey Partners LLC; Fmr. Director of the CIA 

Mr. Robert McNally, President, Rapidan Group 

 

  סין

Prof. ZHOU Dadi, Founding Director, Beijing Energy Efficiency Center (BECon), Energy Research 

Institute (ERI), National Development and Reform Commission (NDRC), China 

 

  ערב הסעודית ומדינות המפרץ הפרסי  

Sir Mark Allen, KCMG, Senior Advisor for British Petroleum (BP); Senior Associate Member, St. 

Antony's College, Oxford University 

Amb. Edward P. Djerejian, Founding Director, James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice 

University 

 

 רוסיה

Dr. Vyacheslav Nikonov, President, The Unity of Russia Foundation; Executive Director, The 

Rusky Mir Foundation 

  אוניברסיטת חיפה,  המדינהיבית הספר למדע, ברנדה שפרר "ד

 

 ןאאיר

Prof. Shahram Chubin, Non-Resident Senior Associate, Carnegie Nuclear Policy Program 

  המרכז הבינתחומי הרצליה,  למדיניות ואסטרטגיההמכון, מנהל המחקרים, שמואל ברר "ד

 

 )צרפת, בריטניה,  גרמניהEU-3 -ו ו"נאט/האיחוד האירופי(אירופה 

Sir Michael Leigh, KCMG, Consultant and Senior Advisor, Transatlantic Center Brussels, German 

Marshall Fund of the United States 

Dr. Constanze Stelzenmuller, Senior Transatlantic Fellow, German Marshall Fund of the US 

Brig. Benjamin Barry, Senior Fellow for Land Warfare, International Institute for Strategic Studies 

 

  מנחים

Dr. Josef Joffe, Publisher-Editor, Die Zeit; Senior Fellow, Freeman Spogli Institute for International 

Studies and Marc & Anita Abramowitz Fellow, Hoover Institution, Stanford University 

  המרכז הבינתחומי הרצליה, המכון למדיניות ואסטרטגיה, עמית מחקר בכיר, טומי שטיינר מר
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י ע רבי ם  ו אר1, י בפברו   ,2012  
  

 228C חדר דיונים 00:80-03:90

  בישראל הטווח ארוך והחיסכון הפנסיוני החיסכון עתיד
 ר"יו

  המרכז הבינתחומי הרצליה, בית ספר אריסון למנהל עסקים, אמיר ברנע' פרופ

 מתדיינים

  משרד האוצר, הממונה על שוק ההון והביטוח, עודד שריג' פרופ

 של הכנסת הרווחה והבריאות, יושב ראש ועדת העבודה, חיים כץכ "חה

   בנק הפועלים, חברת הנהלה וממונה על חטיבת ניהול נכסי לקוחות, ל"משנה למנכ, זן-פרי חנה' גב

 ר קבוצת שקל "יו, בני שיזףמר 

  ר קבוצת שקל "יולשעבר , מאיר אוזן מר

  ל פסגות בית השקעות"מנכ, רונן טוב מר

  אוניברסיטת חיפה, המחלקה לכלכלה, אריה מלניק' פרופ

  
 

   טרקלין האקווריום011C 00:01-03:21 חדר דיונים 00:01-03:21

  המדיניות על השלכותה :והפשע הטרור רשת
 ר"יו

המרכז , המכון למדיניות ואסטרטגיה, מנהל המחקרים, שמואל ברר "ד
  הבינתחומי הרצליה

 מתדיינים

Mr. William F. Wechsler, Deputy US Assistant Secretary of 

Defense for Counter-narcotics and Global Threats 

Dr. David Asher Non-Resident Senior Fellow, Center for a New 

American Security (CNAS) 

 

  

  חברתיות ורשתות תעשייה ,סייבר
משרד המדע  - בשיתוף המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח

אוניברסיטת ,  טכנולוגיה וביטחון, למדעןוסדנת יובל נאמוהטכנולוגיה 
 אביב-תל

 ר"יו

, סדנת יובל נאמן למדעראש , ישראל-יצחק בן.) מיל(אלוף ' רופפ

ר המועצה הלאומית למחקר "יו ;אביב-אוניברסיטת תל, טכנולוגיה וביטחון
   משרד המדע והטכנולוגיה- ולפיתוח

  

 מתדיינים

  בינת-קבוצת רד נשיא, יהודה זיסאפלמר 

נט  חברת ורי, קבוצת הסייבר,מנהלת פיתוח עסקי, קרן אלעזרי' גב
  מ"מערכות בע

, טכנולוגיה וביטחון, סדנת יובל נאמן למדע, עמית מחקר, חיים אסא ר"ד
  אביב-אוניברסיטת תל

, טכנולוגיה וביטחון, סדנת יובל נאמן למדע, עמית מחקר, טל פבלר "ד

 המרכז האוניברסיטאי ; המכללה האקדמית נתניה;אביב-אוניברסיטת תל
  אריאל

 Buzilla, ל משותף"מייסד ומנכ,  יואב פרידורמר 
, טכנולוגיה וביטחון, סדנת יובל נאמן למדע, עמית מחקר, גדי עברוןמר 

  אביב-אוניברסיטת תל

 רשות פיתוח –ל "רפא, סגן נשיא למחקר ופיתוח, מןסרוני פוטר "ד
  אמצעי לחימה

טכנולוגיה , סדנת יובל נאמן למדע, עמית מחקר, ליאור טבנסקימר 
 (INSS)  המכון למחקרי ביטחון לאומי;ביבא-אוניברסיטת תל, וביטחון

   C4 Security, פ" מומנהל, אייל יודסיןמר 

  ;.New Global Markets Ltd                    ,ל מייסד"מנכ, דוד נורדלמר 

  Institute for the Study of Asymmetric Conflict   
  

 110C חדר דיונים 18:30 -16:00

 והמוסלמי ביהער בעולם והרתעה אסטרטגיה
 ר"יו

  המרכז הבינתחומי הרצליה, המכון למדיניות ואסטרטגיה, מנהל המחקרים, שמואל ברר "ד

 מתדיינים

Maj. Gen. (ret.) Ashok Kumar Mehta, Fmr. Director for Security and Political Risk Analysis, India 

Hon. Dr. Dov S. Zakheim, Senior Fellow CNA, Senior Advisor, Center for Stategic and Intenrational 

Studies, former Under Secretary of Defense 
  המרכז הבינתחומי הרצליה, המכון למדיניות ואסטרטגיה, עמיתת מחקר בכירה, רחל מכטיגר' גב 
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   מיוחדים אירועים
 הזמנה שקיבלו ולמשתתפים GOLD EXECUTIVE  - כ או EXECUTIVE - כ המסווגים למשתתפים מוגבלת המיוחדים באירועים ההשתתפות

  .נפרדת אישית

 

ן ם ראשו ו אר29, י נו בי   ,2012  
  

:3019  
  הרצליה, מלון דניאל

   ל"מחו האורחים לכבוד פנים קבלת
Hosted by the Israel Forever Foundation  

   Israel Forever Foundation  מנהלת, אילנה יעל היידמןר "ד:  ברכות

  ר " יו ;ההמרכז הבינתחומי הרצלי, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, דני רוטשילד.) מיל(      אלוף       

  סדרת כנסי הרצליה            

  המרכז הבינתחומי הרצליה, משנה לנשיא לעניינים אקדמיים ,רפי מלניק' פרופ           

  

  

 

י ם שנ ו אר30, י נו בי   ,2012  
  

:0019  

  מנהיגות על
  דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה  , ות בוגרי בית הספר לאודר לממשלבהשתתפ

  

  המרכז הבינתחומי הרצליה, משנה לנשיא לעניינים אקדמיים, רפי מלניק 'פרופ:   ברכות

  המרכז הבינתחומי , דיפלומטיה ואסטרטגיה, דיקן בית ספר לאודר לממשל, אלכס מינץ'              פרופ
  Political Psychology,  עורך ראשי;הרצליה             

  דיפלומטיה ואסטרטגיה, בוגר בית ספר לאודר לממשל, צח בורוביץ             מר 

  

  :הרצאות יחיד

Hon. John Baird, PC, MP, Minister of Foreign Affairs of Canada 

Prof. Clarence B. Jones, Scholar in Residence, Stanford University 

  

-המכון למדיניות נגד טרור, ל מייסד"מנכ ;ראש קתדרת לאודר ללוחמה בטרור,  גנורזבוער "ד: דברי סיכום
ICT                  ; המרכז הבינתחומי הרצליה, דיפלומטיה ואסטרטגיה, ס לאודר לממשל"בי, סגן דיקאן 

  

  

  קבלת פנים

  

  

שי ם שלי ו אר31, י נו בי   ,2012 

  
19:45  

  2012 הרצליה כנס של הרשמית ניםהפ קבלת

 

י ע רבי ם  ו אר1, י בפברו   ,2012 
  

20:30  

  פנים קבלת



14 

  . השתתפות הדוברים המסומנים בכוכבית טעונה אישור;  ואינה סופית2012, אר בינו30-להתכנית נכונה *

   ההשתתפות לפי הזמנה מיוחדת בלבד -  לישראל שנה להקמת קרן קימת110לציון 

  


