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 מליאהמושבי 
 

  __________2017יוני,  20כ"ו סיון תשע"ז, יום שלישי,_________
 

 הרצליה מליאת  |  הפתיחהמעמד    |

שום   |15:30 רי ו ת   התכנסו
 

רכות   |:1516  ב

 הבינתחומי הרצליה נשיא ומייסד ,אוריאל רייכמןפרופ' 

, (ICT)המכון למדיניות נגד טרור  מנכ"ל ומייסד ,ודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, דיקן בית ספר לאבועז גנורפרופ' 
 הבינתחומי הרצליה

 הרצליה העיר, ראש משה פדלוןמר 

Dr. Jürgen Bühler, Executive Director, International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) 
 

ה   |00:71 רצלי ה כנס  ערכת  שבעיםה ה שנת  ס  ו בפר ם  לי צל ו ת  ו ר או  : 

 ויו"ר סדרת כנסי הרצליה,  (IPS, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה )עמוס גלעד אלוף )מיל.(
 הבינתחומי הרצליה

 

  :מנחה

 י הרצליה, ראש בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי וסגן נשיא לקשרי חוץ, הבינתחומיונתן דייויסמר 
 

ישראל   |:0317 של  מי  הלאו ן  ו טח בי ה ו סן  החו ן  ז  מא

ם י י שנ ב חה   שי

 , שר האוצרמשה כחלוןח"כ 

 NEWS, וואלה!כתבת פוליטית, טל שלו גב'

ה   |00:81 רצלי ה  מדדי 

  , הבינתחומי הרצליהובית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה בית ספר טיומקין לכלכלה, רפי מלניקפרופ' 

 המדינה, אוניברסיטת חיפה ילמדעבית הספר , דור-גבריאל בן' פרופ
 

אום   |35:81  נ
 , שרת המשפטיםאיילת שקד השרה ח"כ

 

שראל   |00:91 י נת  מדי של  עי  שי הת א  שי הנ פרס,  ן  ו שמע של  כרו   לז

 , נשיא ומייסד הבינתחומי הרצליה אוריאל רייכמןפרופ' 

 Pitango Venture Capitalמייסד ומנכ"ל, -שותף ;חדשנותו מרכז פרס לשלום ,מנהלועד  , יו"רחמי פרס מר

  :נחהמ

 הבינתחומי הרצליהנשיא למדיניות וקשרי ממשל, , סגן עידו שרירעו"ד 
 

אום   |19:30 י נ ז  מרכ

General Mikhail Kostarakos, Chairman of the European Union Military Committee 

 :מציג

Mr. Robert Weston (“Skip”) Ash, Senior Counsel at the American Center for Law and Justice (ACLJ); Member of the 
International Advisory Board of the Institute for Policy and Strategy 

אום   |00:20 י נ ז  מרכ

 , הרמטכ"ל, צה"לזנקוטגדי אירא"ל 

 ג:מצי

 ויו"ר סדרת כנסי הרצליה, הבינתחומי הרצליה( IPS)סטרטגיה , ראש המכון למדיניות ואעמוס גלעד (אלוף )מיל.
 

 

 בהזמנה אישית בלבד|   הקרן הקיימת לישראל  -בחסות קק"ל קבלת פנים |    20:30
 ברכות

  יו"ר הקרן הקיימת לישראל ,דני עטר מר
 : מציג

 י הרצליההבינתחומ, מכון למדיניות ואסטרטגיה, המנהל קשרי חוץ ,מיכאל אלתר אל"מ )מיל.(
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 __________ 2017יוני,  21כ"ז סיון תשע"ז,  יום רביעי,___________
 

ו 15:08 ת  סו דהתכנ בו י  כ

  מליאת הרצליה   | כיווני המענה המבצעי והאסטרטגי – זרח התיכוןהמאתגרי    09:15  |

 , מפקד חיל האוויראמיר אשלאלוף 

 מציג:

 ויו"ר סדרת כנסי הרצליה, הבינתחומי הרצליה (IPS)ואסטרטגיה , ראש המכון למדיניות עמוס גלעד אלוף )מיל.(
 

 מליאת הרצליה  |הביטחון האישי והחוסן הלאומי 09:45  |  

 , מפכ"ל משטרת ישראלרוני אלשיךרב ניצב 

 מציגה:

 , דיקנית לימודי חוץ והכשרת מנהלים, הבינתחומי הרצליהדביר-ר טלי איכנולד"ד

 

 הרצליה מליאת  |   ית: מגמות אסטרטגיות וכלכליותהסביבה הגלובל|    10:20

ה ת  ו י נ י מד ו ת  לי ב הגלו לכלה  ם הכ קי יםהבנ י ז  מרכ

; לשעבר נגיד (G-30) "  יו"ר חבר הנאמנים של "קבוצת השלושים ;JPMorgan Chase International, יו"ר יעקב פרנקלפרופ' 
 בנק ישראל

 :מציג

  .הבינתחומי הרצליה ,יניות ואסטרטגיהמכון למד, ה, עמית מחקר בכירטומי שטיינר מר
 

או י ג ח  י-שי טרטג  אס

 , לשעבר ראש המוסדתמיר פרדומר 

Sir John Sawers GCMG, Chairman & Partner, Macro Advisory Partners; Former Chief of the Secret Intelligence 
Service (MI6); Former UK Permanent Representative to the United Nations 

Amb. Dr. Dennis Ross, Counselor and William Davidson Distinguished Fellow, Washington Institute for Near East 
Policy; Former Special Assistant to President Barack Obama and White House Coordinator for the Middle East, North 
Africa, and the Persian Gulf Region 

The Honorable Mary Beth Long, Former U.S. Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs; Co-
Founder & Principal, Global Alliance Advisors, LLC; Founder & Principal, M B Long & Associates, PLLC 

Dr. Philip H. Gordon, Senior Fellow, Council on Foreign Relations; Former Special Assistant to President Barack 
Obama and White House Coordinator for the Middle East, North Africa, and the Gulf Region; Former U.S. Assistant 
Secretary of State for European and Eurasian Affairs 

 

 NEWS, וואלה!מגיש ראשי, עקב אילוןי מר מנחה:
 

 הרצליה  מליאת|    האיום המתעצם של איראן והציר הרדיקלי: האם ישראל ערוכה?|     11:50 

 ויו"ר סדרת כנסי הרצליה, ( IPS), ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה עמוס גלעד אלוף )מיל.(
  הבינתחומי הרצליה

 מודיעין , מנכ"ל המשרד לעניייניחגי צוריאלמר 

 ; Carnegie Endowment for International Peace, , עמית בכיראריאל )אלי( לויטהד"ר 
 למנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית לשעבר המשנה

, המכללה האקדמית נתניה; לשעבר סגן שר לדיאלוג אסטרטגי S. Daniel Abrahamמרכז  יו"ר, אפרים סנה( ד"ר תא"ל )מיל.
  הבטחון

Ms. Danielle Pletka, Vice President for Foreign and Defense Policy, American Enterprise Institute 

 2, הכתב המדיני, חדשות ערוץ אודי סגלמר  מנחה:
 

 מליאת הרצליה   |  נאום 12:55  |  

 והרמטכ"ל, לשעבר שר הבטחון משה )בוגי( יעלוןרא"ל )מיל.( 

  יג:צמ

, הבינתחומי הרצליה; לשעבר סגן ראש המועצה (IPS)נהל המחקרים, המכון למדיניות ואסטרטגיה מ שאול שי, אל"מ )מיל.( ד"ר
 לביטחון לאומי
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 צהריים הפסקת |  51:13

 

 –האנטישמיות החדשה וביטחון העם היהודי  14:00  |  
  מליאת הרצליה |   איום מופרז או סיכון ממשי?

 ום צ'ייסאודיטורי  |   דמוקרטיה בסכנה? |   14:00 

 

  , יו"ר המכון הישראלי לתכנון כלכלייוסי הולנדריו"ר: מר 

 נושאים, מנכ"לית המשרד לגיל-סימה וואקנין (.)מיל תא"ל
  והסברה אסטרטגיים

Mr. Adam Milstein, National Chairman, Israeli-
American Council (IAC) 

Mr. Rafael L. Bardají, Executive Director, Friends of 
Israel Initiative; Former National Security Advisor to the 

Prime Minister of Spain 

Dr. Charles A. Small, Founder & Director, Institute for 
the Study of Global Antisemitism and Policy (ISGAP) 

 

 
ים שתי חה ב  שי

בית  , לשעבר נשיאתדורית בינישכבוד השופטת בדימוס, 
 המשפט העליון

 2בכירה, ערוץ  עיתונאית, אילנה דיין ד"ר
 

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

המשותפת ת  ו י שראל הי  מדד 

בית  יו"ר יוזמת הישראליות המשותפת,, אלכס מינץפרופ' 
יה ואסטרטגיה, הבינתחומי ספר לאודר לממשל, דיפלומט

 נשיא האגודה הישראלית למדע המדינה ;הרצליה
 

ת  שראלי הי ה  קרטי ם -הדמו י תי א ו שו ה ם  די  מד

, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה מעוז רוזנטלד"ר 
 ואסטרטגיה, הבינתחומי הרצליה.

 

 דברי סיכום:

, בית ספר רדזינר למשפטים, אמנון רובינשטייןפרופ' 
 לשעבר שר החינוך ;הבינתחומי הרצליה

 

אתגרים אסטרטגיים וחברתיים  |   - 2017ישראל   15:15 |  
  אודיטוריום צ'ייס

  
 לשעבר שר החינוך ושר הפנים, גדעון סערמר 

  :היגצמ

, הבינתחומי (IPS)המכון למדיניות ואסטרטגיה  ,הילה זיו גב'
 הרצליה

 
 

-עולים להתקפה: התמודדות ישראל עם הדה  |    15:30
 מליאת הרצליה   | לגיטמציה

פער בלתי נסבל? כלכלה איתנה מול חברה  15:30 | 
 צ'ייס אודיטוריום  | חלשה

, (IPS) , המכון למדיניות ואסטרטגיהרונן הופמןד"ר יו"ר:  
 הבינתחומי הרצליה

  מציהילגיט-נגד הדהמנהל המערכה  , צחי גבריאלי מר
 והסברהאסטרטגיים  נושאים, המשרד לוהמשנה למנכ"ל

Ms. Fern Oppenheim, Co-Founder, Brand Israel Group; 
President, Applied Marketing Innovations 

 , מייסד שותף ומנכ"ל, שוהם ניקולט מר

Israel-American Council 

מנהל תוכנית הדיפלומטיה ; Act.ILמנהל , ירדן בן יוסף מר
 הציבורית, הבינתחומי הרצליה

Mr. David Brog, Executive Director, Maccabee Task 
Force (MTF) 

 
ובית ספר  , בית ספר טיומקין לכלכלהרפי מלניקיו"ר: פרופ' 

, הבינתחומי לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה
 הרצליה

 

 דברי פתיחה:

 , חברת כנסתאבקסיס-אורלי לויח"כ 

 , הממונה על התקציבים, משרד האוצראמיר לוימר 
 

 

לכלכלה, , דיקן בית ספר טיומקין צבי אקשטייןפרופ' 
 הבינתחומי הרצליה; לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל

, המחלקה למדיניות ציבורית, אוניברסיטת דוד-דן בןפרופ' 
 חברתי-תל אביב; נשיא ומייסד, "שורש" מוסד למחקר כלכלי
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  |   הזירה הגלובלית –משחקי הכס 16:45  |  
 מליאת הרצליה

המהפכה הטכנולוגית אתגר המדיניות בעידן   |  16:45 
 אודיטוריום צ'ייס  |  המתמדת

Amb. Shivshankar Menon, Former National Security 
Advisor of India; Distinguished Fellow, Brookings 
Institution  

Amb. Sir John Jenkins KCMG LVO, Director, The 
International Institute for Strategic Studies (IISS) – 
Middle East  

Ms. Elissa Slotkin, Former U.S. Acting Assistant 
Secretary of Defense for International Security Affairs 

Dr. Celeste Wallander, President, US Russia 
Foundation; Former Special Assistant to President 
Barack Obama and Senior Director for Russia and 
Eurasia on the National Security Council 

, פרשן ועורך חדשות החוץ, אורן נהרי מר מנחה:
 NEWSוואלה!

  

; לשעבר יועץ Healthy.io, מייסד ומנכ"ל יהונתן אדירי מר
 חדשנות וטכנולוגיה לנשיא שמעון פרס

 

, Team8שותף ומנכ"ל -, מייסדנדב צפרירתא"ל )מיל.( 
  8200לשעבר מפקד יחידת 

 

ביב ע"ש א-מנכ"ל המרכז הרפואי תל ,רוני גמזופרופ' 
 לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות  סוראסקי;

 

 , כתבת לענייני כלכלה, חדשות עמליה דואקגב'  מנחה:
 2ערוץ 

 

  מליאת הרצליה     |ארץ ישראל השלמה או מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית –דרכים י תנאום: בין ש17:40  |  

 שרת המשפטיםו , לשעבר שרת החוץציפי לבניח"כ 

 מציגה: 

 יני סטודנטים, הבינתחומי הרצליה, סגנית נשיא לעניאיילת בן עזר"ר ד
 

 מליאת הרצליה   |  פלסטיני: לקחים-תפקיד ארה"ב בתהליך השלום הישראלי | 18:00

 ; לשעבר שגריר ישראל בארצות הבריתIsrael Institute, נשיא איתמר רבינוביץ פרופ' השגריר

Mr. David Makovsky, Ziegler Distinguished Fellow and Director, Project on the Middle East Peace Process, 
Washington Institute for Near East Policy; Former Senior Advisor to the Special Envoy for Israeli-Palestinian 
Negotiations at the Office of the U.S. Secretary of State 

Mr. Gamal R. Helal, Former Senior Diplomatic Advisor and Interpreter to the US Government; President, Helal 
Enterprises, LLC 

Dr. Ziad J. Asali, President, American Task Force on Palestine 

 Ms. Judith Miller, Fox News Contributor                                                                                                       מנחה:
 

 מליאת הרצליה   | ההזדמנות האזורית במזרח התיכון 19:00  |  

 בשיתוף ישראל יוזמת

 שותף, ישראל יוזמת-, מייסדקובי הוברמןמר  יו"ר:
 

 מרכזינאום 

The Rt. Hon. Tony Blair, Former Prime Minister of Great Britain and Northern Ireland 

 

Dr. Claire Spencer, Senior Research Fellow, Middle East and North Africa Programme & Second Century Initiative, 
Royal Institute of International Affairs – Chatham House 

  ויו"ר סדרת כנסי הרצליה, הבינתחומי הרצליה (IPS), ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה עמוס גלעד אלוף )מיל.(
 

 נאום 

 והתחבורה המודיעין, שר ץ"ישראל כח"כ 

 

 בהזמנה אישית בלבד  |   Raytheonבחסות  קבלת פנים20:30  |  

 ברכות

Amb. Thomas P. Kelly, Vice President for Foreign Policy and National Security Affairs, Raytheon International, Inc. 

 מציג:

 מנהל קשרי חוץ, המכון למדיניות ואסטרטגיה, הבינתחומי הרצליה מיכאל אלתר אל"מ )מיל.(
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 __________2017יוני,  22יום חמישי, כ"ח סיון תשע"ז, __________
 

ו 15:08 ת  סו דהתכנ בו י  כ

 מליאת הרצליה   |  נאום שר הבטחון |    09:00

 , שר הבטחוןאביגדור ליברמןהשר ח"כ 

 מציג:

  ויו"ר סדרת כנסי הרצליה, הבינתחומי הרצליה (IPS), ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה עמוס גלעד אלוף )מיל.(

 

 מליאת הרצליה   |   נאום|    09:30

 הסברהו אסטרטגיים נושאיםהשר לו השר לבטחון פנים, גלעד ארדן השר ח"כ

 מציג:

 יו"ר המכון הישראלי לתכנון כלכלי, יוסי הולנדרמר 

 

 מליאת הרצליה   |  האם דעא"ש על סף תבוסה?  |    09:45

Mr. Brett McGurk, Special Presidential Envoy for the Global Coalition to Counter ISIS, U.S. Department of 
State  

 מציג:

 ויו"ר סדרת כנסי הרצליה, הבינתחומי הרצליה (IPS), ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה עמוס גלעד אלוף )מיל.(

 

 מליאת הרצליה  |  נאום |     10:25

 שר החינוך ושר התפוצות, נפתלי בנטח"כ 

 :מציג

  צליה, סגן נשיא למדיניות וקשרי ממשל, הבינתחומי הרעידו שרירעו"ד 

 

 מליאת הרצליה  |  נאום |     10:50

 , יו"ר מפלגת "יש עתיד"יאיר לפידח"כ 

 מציגה:

 , מנהלת קשרי חוץ ישראל, הבינתחומי הרצליה גילי דינשטייןגב' 

 

 מליאת הרצליה  | שיחה בשניים   |   11:15  

 , יו"ר האופוזיציהיצחק )בוז'י( הרצוגח"כ 

 :עם

 מדיני, הארץ כתב ופרשן, ברק רבידמר 

 

 מליאת הרצליה  |  נאום   |   11:35  

 ראשת מרצ, זהבה גלאוןח"כ 

 מציג:

 , עמית מחקר בכיר, המכון למדיניות ואסטרטגיה, הבינתחומי הרצליהטומי שטיינרמר 

 

 

 

 

 

 
 



7 

מליאת     |שוויון ושחיתות ציבורית-חוסן כלכלי, אי |   12:00

 הרצליה 
 ביקור הנשיא סאדאת בירושליםארבעים שנה ל |    12:00 

 אודיטוריום צ'ייס   |

 , נשיא, המכון הישראלי לתכנון כלכלידרור שטרום עו"ד

, לשעבר ראש אגף החקירות משה מזרחיניצב )דימ.( 
  והמודיעין במשטרת ישראל

, משרד , ראש המועצה הלאומית לכלכלהאבי שמחוןפרופ' 
 ראש הממשלה

 ניב-נגב-שינמן ןעורכי די , משרדנוית נגבעו"ד 

 Ynet, כתב ופרשן פוליטי, אטילה שומפלבימנחה: מר 

, המשנה לנשיא בית קים רובינשטייןאליכבוד השופט  
 המשפט העליון

 
H.E. Khairat Hazem, Ambassador of Egypt to Israel 

 

ייני מזרח תיכון, , עורכת בכירה לענסמדר פרימנחה: גב' 
 ידיעות אחרונות

 

 צהריים תהפסק |  0013
 

 כנס הרצליה  |  נאום  |   13:40

Dr. Nabeel Shaath, Special Advisor for International Relations to President Abbas; General 
Commissioner for International Relations, Fateh – Palestine National Liberation Movement 

 מציג:
 , הבינתחומי הרצליה(IPS) ות ואסטרטגיה, המכון למדינירונן הופמןד"ר 

 

  שלום או היעדרו: השלכות על הביטחון הלאומי |   14:00
 מליאת הרצליה  |

 אודיטוריום צ'ייס|    האמנם? –תקשורת חופשית  |   14:05 

 , לשעבר ראש השב"כיורם כהןמר דברי פתיחה: 
 

 יו"ר ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין, עפר שלחח"כ 
 בטחון של הכנסתהחוץ והעדת ו הכוח של

די סאדאת ללימו-, מרכז בגיןגרשון הכהן אלוף )מיל.(
 אסטרטגיה, אוניברסיטת בר אילן

, עמית מילטון פיין, מיכאל )מייק( הרצוגתא"ל )מיל.( 
Washington Institute for Near East Policy 

, כתב ופרשן לענייני מזרח תיכון, אתר אבי יששכרוףמר 
 Times of Israel -דשות וואלה וח

 מדיני, הארץ כתב ופרשן, ברק רבידמנחה: מר 

 
, דיקן בית ספר סמי עופר למלשטריך לטר נועם יו"ר: ד"ר 

 לתקשורת, הבינתחומי הרצליה

 10כתב ופרשן לענייני משפט, חדשות ערוץ  ברוך קרא,מר 

 , מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי "כאן"אלדד קובלנץ מר

 ישראל היום ור אידר,דרד"ר 

, מנהלת המרכז לערכים תהילה שוורץ אלטשולרד"ר 
דמוקרטיים וראש התכנית לרפורמות במדיה ודמוקרטיה 

נשיאות  המכון הישראלי לדמוקרטיה; חברתבעידן המידע, 
  מועצת העיתונות

"המקום הכי חם  ,תומייסדעיתונאית, מ, ישבייןעינת פ 'גב
 בגיהנום" 

 

ישראל בעידן טראמפ: רק -ארה"ביחסי  |   15:15
 מליאת הרצליה   ||הזדמנויות או גם סיכונים?

  | מזרח תיכון בטלטלה: ממצאי סימולציות |   15:10 
 אודיטוריום צ'ייס

 דברי פתיחה:

Amb. Tina Kaidanow, Principal Deputy Assistant 
Secretary of State, Bureau of Political-Military Affairs, 
U.S. Department of State 

 

 , לשעבר שגריר ישראל בארה"בזלמן שובלהשגריר 

לשעבר שגריר ישראל בארה"ב ולשעבר  דני איילון,השגריר 
 סגן שר החוץ

The Honorable Mary Beth Long, Former U.S. Assistant 
Secretary of Defense for International Security Affairs; 
Co-Founder & Principal, Global Alliance Advisors, LLC; 
Founder & Principal, M B Long & Associates, PLLC 

Amb. Daniel B. Shapiro, Former U.S. Ambassador to 
Israel; Distinguished Visiting Fellow, Institute for 
National Security Studies (INSS)  

Mr. Amos Hochstein, Former Special Envoy for 
International Energy Affairs at the U.S. Department of 
State; Vice President and Senior Advisor, Tellurian 

מדיני בכיר, ידיעות -פרשן צבאי רונן ברגמן,ד"ר מנחה: 
 אחרונות

ת  מו בעי שראל  י ה:  רצלי כנס ה של  ה  לצי מו הסי
תי י חז  רב 
מנהל המחקרים, המכון  שי,שאול  )מיל.( ד"ר יו"ר : אל"מ

, הבינתחומי הרצליה; לשעבר (IPS)למדיניות ואסטרטגיה 
 סגן ראש המועצה לביטחון לאומי

Prof. Charles Tenenbaum, Director, Conflict & 
Development Program, Sciences Po Lille 

Prof. SU Hao, President, Beijing Geopolitical Strategy 
and Development Association; Department of 
Diplomacy, China Foreign Affairs University 

  

ארה"ב  חסי  אן –י ר   אי
ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה  , דיקן ביתבועז גנורפרופ' 

, (ICT)ואסטרטגיה, מנכ"ל ומייסד המכון למדיניות נגד טרור 
 הבינתחומי הרצליה
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תהליך קבלת ההחלטות ברמה הלאומית: האם 16:30  |  
 מליאת הרצליה    |התהליך משפיע על התוצאה?

 אודיטוריום צ'ייס  |  מגמות בטרור העולמי |   16:00 

, לשעבר ראש הלשכה של ראש דב ויסגלס יו"ר: עו"ד
 הממשלה אריאל שרון

, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה עמוס גלעד אלוף )מיל.(
(IPS) ויו"ר סדרת כנסי הרצליה, הבינתחומי הרצליה  

, לשעבר ראש המועצה לבטחון לאומי והיועץ עוזי ארדפרופ' 
 לבטחון לאומי של ראש הממשלה

, לשעבר ראש המועצה לבטחון ריעקב עמידרואלוף )מיל.( 
 לאומי והיועץ לבטחון לאומי של רה"מ

הקתדרה לדיפלומטיה בינלאומית , יו"ר רון פרושאורהשגריר 
אבא אבן, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה  ע"ש

ואסטרטגיה, הבינתחומי הרצליה; לשעבר שגריר ישראל 
 מנכ"ל משרד החוץו לאו"ם

 
בית ספר לאודר לממשל,  , דיקןבועז גנוריו"ר: פרופ' 

דיפלומטיה ואסטרטגיה, מנכ"ל ומייסד, המכון למדיניות נגד 
 , הבינתחומי הרצליה(ICT)טרור 

, ראש המוסד לשעבר; יו"ר הוועד המנהל, שבתי שביטמר 
, הבינתחומי הרצליה; יו"ר (ICT)המכון למדיניות נגד טרור 

Athena  

ר השר , לשעבר סגן ראש הממשלה; לשעבדן מרידורמר 
 לענייני מודיעין ואנרגיה אטומית

, לשעבר ראש אגף המודיעין פרקש-אהרן זאביאלוף )מיל.( 
 FST Biometricsבצה"ל; מנכ"ל ומייסד 

 אודיטוריום צ'ייס  |  עדות אישית –זוועות דאע"ש  |   17:10  

  
מומחה לענייני מזרח  עיתונאי,, הנרייקה צימרמןיו"ר: מר 

אומיים; בית ספר לאודר לממשל, תיכון ויחסים בינל
 יה ואסטרטגיה, הבינתחומי הרצליה.דיפלומט

Ms. Lisa Miara, Spring of Hope Foundation 

 

 מליאת הרצליה   |  סקירת ראש אמ"ן | 17:20

 , ראש אגף המודיעיןהלוי הרציאלוף 

 מציג:

  ויו"ר סדרת כנסי הרצליה, הבינתחומי הרצליה (IPS), ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה עמוס גלעד אלוף )מיל.(
 

 כנס הרצליה  |  נאום  |   18:00

 , לשעבר ראש הממשלה ולשעבר שר הבטחון אהוד ברקרא"ל )מיל.( 

 מציג:

 , הבינתחומי הרצליה(IPS) , המכון למדיניות ואסטרטגיהרונן הופמןד"ר 
 

 רצליהכנס ה  |   ונאום כנס הרצליה מעמד נעילה |    18:45

 נאום

 , נשיא ומייסד, הבינתחומי הרצליהאוריאל רייכמןפרופ' 

 

: רצל ה ן  מג ענקת   ה

 , לשעבר שגריר ישראל בארה"בזלמן שובלהשגריר 
 

ה לי הרצ ם  או   נ

 ראובן )רובי( ריבלין כבוד נשיא המדינה, מר
 

ה ו קו  הת
 חנה רוזן' הגבבניצוחה של  אנסמבל הקשתנים של הקונסרבטוריון העירוני הרצליהבביצוע 

 ספר סמי עופר לתקשורת, הבינתחומי הרצליה-, סטודנטית בביתליאל ברזאניוהזמרת 

 

 מנחה:

 יא לקשרי חוץ, הבינתחומי הרצליה, ראש בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי וסגן הנשיונתן דייויסמר 
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 דיוני שולחן עגול
 

סוגיות מרכזיות בהרכב מצומצם של מומחים בכירים. מספר מושבים מטרת מושבי השולחנות העגולים היא לקיים דיוני עומק ב
 Chatham -ייחוס )ע"פ כלל ה-פתוחים לכלל משתתפי הכנס ותוכנם הינו לפרסום ולייחוס. מושבים אחרים יתנהלו שלא

House)  וההשתתפות בהם פתוחה רק לדוברי הכנס, למשתתפיExecutive ו-Gold Executiveאישי. , או למוזמנים באופן 

 

 _________2017יוני ,  20יום שלישי,כ"ו תמוז תשע"ז, ________
 

 C-228     | חלופות לתפיסת הביטחון של ישראל |   11:00

 בלבדבעברית. לא לייחוס, בהזמנה 
 

ן ראש , הבינתחומי הרצליה; לשעבר סג(IPS) , מנהל המחקרים, המכון למדיניות ואסטרטגיהשאול שי אל"מ )מיל.( ד"ר יו"ר:
 המועצה לביטחון לאומי

, ראש מרכז בלווטניק למחקר סייבר בינתחומי וראש סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה ישראל-פרופ' יצחק בן אלוף )במיל.(
 וביטחון, אוניברסיטת תל אביב

  , חבר וועדת החוץ והבטחון של הכנסת ויו"ר סיעת "יש עתיד"עפר שלחח"כ 

 המחקר באמ"ןעבר ראש חטיבת , לשאיתי ברוןתא"ל )מיל.( 

, נשיא האגודה הישראלית למדע המדינה; בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, הבינתחומי אלכס מינץפרופ' 
 הרצליה. 

 ויו"ר סדרת כנסי הרצליה, הבינתחומי הרצליה( IPS), ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה עמוס גלעד אלוף )מיל.(

מרצה, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה,  ;באוניברסיטת הרווארדרצה ועמית בכיר מ , ליךיפרי צ'קד"ר 
 עבר סגן ראש המועצה לבטחון לאומילשהבינתחומי הרצליה; 

 YNET, חדשות ישי-רון בןמר 

 

 

 C-110   |אתגרים והזדמנויות  –ביטחון מים במזרח התיכון  |   14:00

 .וקרן קונרד אדנאוור EcoPeace. בשיתוף בלבד באנגלית. לא לייחוס, בהזמנה
 

 , ראש חטיבת מזרח תיכון, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, הבינתחומי הרצליהשאול משעל פרופ' יו"ר:

 דברי פתיחה:

Dr. Michael Borchard, Head, Konrad-Adenauer-Stiftung Office in Israel 

 

 בישראל   Ecopeace Middle East, מנהל גדעון ברומברגעו"ד 

 (INSS), עמית מחקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומי עודד ערן השגריר ד"ר

Eng. Saad Abu-Hammour, Secretary General, Jordan Valley Authority, Hashemite Kingdom of Jordan 

Ms. Nada Majdalani, Palestinian Acting Director, EcoPeace 

H.E. Dr. Clemens von Goetze, Ambassador of Germany to Israel 

, הבינתחומי הרצליה; לשעבר סגן ראש המועצה (IPS), מנהל המחקרים, המכון למדיניות ואסטרטגיה שאול שי אל"מ )מיל.( ד"ר
 לביטחון לאומי

Dr. Lorenz Peterson, Director of Climate Change, Rural Development and Infrastructure Division, GIZ – German 
Society for International Cooperation 

Mr. Ryan Bowles, Regional Environmental Officer for North Africa and the Middle East, U.S. Embassy, Amman, 
Jordan 
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 _____________2017ליוני,  21-יום רביעי, ה____________
 

 אקווריום  |  שירות נשים בצה"ל  |  09:30

 בשיתוף פורום דבורה. בעברית. פתוח. 
 

 (INSS, פורום דבורה והמרכז למחקרי בטחון לאומי )ברוך-פנינה שרביטאל"מ )מיל.( עו"ד  יו"ר:

 , יו"ר פורום דבורהאתי לבניעו"ד 

 , יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדרשרון נירתא"ל 

 "ר ארגון רבני צהר, רב הישוב שהם יודוד סתיוהרב 

 חברת אגורא , יו"רנרי הורוביץד"ר 

 , אחראית הדרת נשים, שדולת הנשיםאלינור דוידודגב' 

 ; לשעבר יועצת ראש הממשלה לקידום מעמד האישה, מנהלת מיזם הדרך למנהיגותורד סווידגב' 

 , חוקרת בכירה, מכון ויצמן למדעיונה-רןימיטל עד"ר 

 ; לשעבר יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדרהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים תילכ"מנ ,ויזל-רחל טבתתא"ל )מיל.( 

 , לשעבר ראש חטיבת יבשה ומפקד מערך יחידות השדהאורן אבמןתא"ל )מיל.( 

 Defense3, מנכ"ל רועי אלקבץתא"ל )מיל.( 
 

 C-110   |  התמיכה הנוצרית כנכס אסטרטגי של ישראל  |  11:30

 .International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ)-יתוף ה. בשפתוחאנגלית. ב

 יו"ר:

Mr. David Parsons, Vice President & Senior Spokesman, International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ)  

 

Dr. Jerry Johnson, President, National Religious Broadcasters 

Dr. Luis Fernandez Solares, Guatemala National Director, International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ); Pastor, 
Iglesia de Jesucristo La Familia de Dios, Guatemala City; Founder, Canal 27 Christian Television 

Mr. Gottfried Buehler, Germany National Director, International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ)  

Dr. Rev. Abdou Maiga, Senegal National Director & Special Coordinator for West Africa, International Christian 
Embassy Jerusalem (ICEJ) 

Mr. Joseph Chou, Taiwan National Director, International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ); Former senior 
representative with Siemens in China 

 משרד החוץ, ראש חטיבת תפוצות ודתות, עקיבא תורמר 

 אקווריום    |ישראל -סדקים בברית? מגמות עומק ביחסי ארה"ב |   11:45

 פתוח  אנגלית.

 , המכון למדיניות ואסטרטגיה, הבינתחומי הרצליהרונן הופמןד"ר  יו"ר:

, (IPS), בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה; חוקר בכיר במכון מחקר למדיניות ואסטרטגיה ון כווריאמנד"ר 
 הבינתחומי הרצליה 

Ms. Fern Oppenheim, Co-Founder, Brand Israel Group; President, Applied Marketing Innovations  

 , המחנה הציוניאיילת נחמיאס ורביןח"כ 

 בישראל (AJC)י נהודי האמריקהוועד הימשרד , מנהלת, אביטל ליבוביץל.( סא"ל )מי

 , סגנית נשיא בכירה לתחומים גלובליים ומנכ"ל ישראל, ארגון הפדרציות היהודיות של צפון אמריקהרבקה )בקי( כספיגב' 

  The Israel Project(TIP) , סגן נשיא ומנהל המשרד הישראלי,ליאור וינטרובמר 

  Israeli American Council, מייסד שותף ומנכ"ל, יקולטשוהם נ מר

 (JPPI), מייסד ונשיא המכון לתכנון מדיניות העם היהודי יוסף-ראבינועם ב מר

 קונסול כללי בדרום מערב ארצות הברית , לשעברELNET-Israel, מנכ"ל, דיוויד סיגל מר

 

 C-110 | סיהם עם ישראלויח –הכורדים במשוואת הכוחות בסוריה ובעיראק 14:00  |  

 באנגלית. לא לייחוס. בהזמנה בלבד.

 Washington Institute for Near East Policy, עמית מילטון פיין, מיכאל )מייק( הרצוגתא"ל )מיל.(  יו"ר:

 מומחה בכיר מהחבל הכורדי האוטונומי
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   אקווריום |   חזיתי-ישראל בעימות רב –סימולציה   |  14:30

  בלבד  בהזמנה, לייחוס לא ,אנגלית

בשיתוף עם בית הספר וודרו ווילסון ליחסים ציבוריים ובינלאומיים, אוניברסיטת פרינסטון, האוניברסיטה ליחסים בינלאומיים בסין, 
 המכון למדע המדינה פריז

ה לצי מו הסי ן  רג  מא
בינתחומי הרצליה; לשעבר סגן ראש המועצה , ה(IPS), מנהל המחקרים, המכון למדיניות ואסטרטגיה שאול שי אל"מ )מיל.( ד"ר

 לביטחון לאומי

: שראל  י
 , לשעבר שגריר ישראל בארה"בזלמן שובלשגריר 

 אילן-ם אסטרטגיים, אוניברסיטת ברסאדאת למחקרי-, מרכז בגיןגרשון הכהןאלוף )מיל.( 

 , מפקד החזית הצפונית במלחמת לבנון השנייהאיל בן ראובןח"כ אלוף )מיל.( 

ראש חטיבת דיפלומטיה ויישוב סכסוכים, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, הבינתחומי  ,מטיאס שביטד"ר 
 לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לתחום הבינלאומי; הרצליה

 (INSS), עמית מחקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומי שמואל אבןאל"מ )מיל.( ד"ר 

 ארה"ב:
 בר קונסול ישראל בניו יורק , לשעאלון פנקסהשגריר 

, הבינתחומי (IPS), בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה ועמית במכון למדיניות ואסטרטגיה אמנון כווריד"ר 
 הרצליה 

-סאדאת למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר-, לשעבר סגן ראש המטה לביטחון לאומי; מרכז בגיןערן לרמןאל"מ )מיל.( ד"ר 
 אילן

The Honorable Rep. Steve Israel, Chairman, Long Island University’s Global Institute 

Ms. Judith Miller, Fox News Contributor 

ה: סי ו  ר
  , הבינתחומי הרצליה(ICT); המכון למדיניות נגד טרור Ergo Oriens Consultantsמנהל, -, שותףורי קוגןימר 

 (INSS) מחקר, המכון למחקרי ביטחון לאומי , עמיתתשפיר-ורה מיכליןגב' 

 (; לשעבר שגריר ישראל ברוסיה ובאוקראינהINSS, עמית מחקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומי )צבי מגןהשגריר 

: י פ רו האי ד  חו  האי
 ELNET-Israel, מנכ"ל, דיוויד סיגל מר

 , מנהלת המרכז ללימודי אירופה, הבינתחומי הרצליהאסתר לופטיןד"ר 

Prof. Charles Tenenbaum, Director of the Conflict & Development Program, Sciences Po CERI Paris 
 

י ס של  ת  מי העמ קה  לי ב פו :הר  ן
Prof. SU Hao, China Foreign Affairs University 

 SIGNAL – Sino-Israel Global Network & Academic Leadership  , מייסדתקאריס ויטהגב' 

י רק  :הטו
 , לשעבר שגריר ישראל בטורקיה, לשעבר מנכ"ל משרד החוץאלון ליאלהשגריר ד"ר 

 (INSS) , עמיתת מחקר, המכון למחקרי ביטחון לאומיגליה לינדנשטראוסד"ר 

ראן  :אי
ת , מומחה לעניינים איראניים, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה; עמית מחקר, המכון למדיניומאיר ג'בדנפרמר 

 , הבינתחומי הרצליה(IPS)ואסטרטגיה 

 (INSS) עמיתת מחקר בכירה, המכון למחקרי ביטחון לאומיסימה שיין, גב' 

 (INSS) עמיתת מחקר בכירה, המכון למחקרי ביטחון לאומי אמילי לנדאו,ד"ר 

המכון למחקרי ביטחון לאומי אביב; עמית מחקר, -, עמית מחקר, מרכז אליאנס ללימודים איראניים, אוניברסיטת תלימטצרז ד"ר 
(INSS ) 

ה רי אסד: – סו שטר   מ
 , חוקר בכיר לשעבר בחטיבת המחקר של אגף המודיעיןפסח מלובניאל"מ )מיל.( 

 I2C, מנכ"ל יאיר פרוימוביץאל"מ )מיל.( 

ה רי ה: – סו צי י ז ו פ או ה ו סרה  ו נ אל  אבת  '  ג
 , הבינתחומי הרצליה(ICT)גד טרור חוקר ומנהל פרויקטים, המכון הבינלאומי למדיניות נמיכאל ברק ד"ר 

 ש:דאע"
 , הבינתחומי הרצליה; מרצה במכללה לביטחון לאומי(IPS)עמית מחקר, המכון למדיניות ואסטרטגיה אורי גולדברג, ד"ר 

 , הבינתחומי הרצליהבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, שרונה מזליאן לויגב' 
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: ן ו בנ ל ו זבאללה   ח
 , הבינתחומי הרצליה(ICT)סמנכ"ל המכון למדיניות נגד טרור  ,איתן עזאניד"ר 

 , מנהל מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית, המרכז למורשת המודיעיןראובן ארליךאל"מ )מיל.( ד"ר 

 , הבינתחומי הרצליה(ICT), המכון למדיניות נגד טרור עידן לנדאומר 

 צה"ל וע היבשה של, לשעבר ראש מטה זרחגי מרדכי( .תא"ל )מיל

ראק:  עי
 , ראש המרכז לחקר עיראק, אוניברסיטת חיפהאמציה ברעםפרופ' 

 , סגן ראש המרכז לחקר עיראק, אוניברסיטת חיפהרונן זיידלד"ר 

ת: י נ לסטי הפ ת  שו  הר
 , ראש חטיבת מזרח תיכון, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, הבינתחומי הרצליהשאול משעלפרופ' 

 (INSS), עמית מחקר, הפורום לחשיבה אזורית; עמית מחקר, המכון למחקרי ביטחון לאומי דורון מצא ד"ר

 , בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה; עמיתת מחקר, הפורום לחשיבה אזוריתרונית מרזןד"ר 

 , המשרד לענייני מודיעיןיוחנן צורףסא"ל )מיל.( 

אס:  חמ
 MEMRI, הבינתחומי הרצליה; עמית מחקר בכיר (ICT)ר בכיר, המכון למדיניות נגד טרור , חוקשלום הרריתא"ל )מיל.( 

 , הבינתחומי הרצליה(ICT), חוקר בכיר, המכון למדיניות נגד טרור יונתן פיגלאל"מ )מיל.( 

 , יועץ למשרד מתאם הפעולות בשטחיםאלון אביתרסא"ל )מיל.( 

 :מצרים
 ראל למצרים; עמית מחקר, המכון למדיניות נגד טרור, הבינתחומי הרצליה, לשעבר שגריר ישיצחק לבנוןהשגריר 

 פרשנית לזירה הבינלאומית והמזרח התיכון, רות וסרמן לנדההגב' 

ן רד  :י
 , מנהל המחלקה למזרח התיכון, המרכז למחקר מדיני, משרד החוץאריאל שפרנסקימר 

Prof. Riad al Khouri, Director for Middle East, GeoEconomica GmbH 

 , מנהלת המחלקה לירדן, סוריה ולבנון, אגף מזרח תיכון, משרד החוץיפעת רשףגב' 

: פרסי ה מפרץ  ה ת  ו נ י מד ו ת  די הסעו  ערב 
 , האוניברסיטה הפתוחהמיכל יעריד"ר 

 , האוניברסיטה הפתוחהענבל ניסיםגב' 

ה: לצי מו הסי ל  הו י נ ת  ו ו  צ
סטרטגיה, הבינתחומי הרצליה, עמיתת מחקר במכון למדיניות ואסטרטגיה , בי"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואלסלי טריסד"ר 

(IPS) 

 , בי"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, הבינתחומי הרצליהמתן הוברמןמר 

 תחומי הרצליה, בי"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, הבינאורי ברזלמר 

 , הבינתחומי הרצליהיה ואסטרטגיהבית ספר לאודר לממשל, דיפלומט, ימית אריקסוןגב' 
 

 C-110      |מדינה בעלטה  16:15  |

 עברית. דיון סגור. בהזמנה בלבד.

 EIS Council ,אהוד גנניד"ר  מנחה:

 , ראש רשות החירום הלאומית*בצלאל טרייברתא"ל )מיל.( 

 , סגן ראש המטה לבטחון לאומיזאב צוק רםתא"ל )מיל.( 

 EIS Council, אבי שניאורמר 

 , מדענית ראשית, המשרד להגנת הסביבהסיניה נתניהוד"ר 

 , משנה למנכ"ל, חברת החשמליצחק בלמאסמר 

 , החוג לגיאופיזיקה, אונ' תל אביבקולין פרייספרופ' 

 , ראש עיריית חיפהיונה יהבמר 

 , מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראלאיתן פרנסמר 

, (ICT)אודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, מנכ"ל ומייסד, המכון למדיניות נגד טרור , דיקן בית ספר לבועז גנורפרופ' 
 הבינתחומי הרצליה

 , לשעבר ראש רא"םארז קריינרמר 

 , לשעבר רמ"ח אוכלוסיה, פיקוד העורףיחיאל קופרשטייןאל"מ )מיל.( 

 ר' מערך משק לשעת חירום, מקורות ,שמעון ראשמר 

 ף תקשו"ב בצה"ל, נציג אגשי רוזנברגרס"ן 
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 _________2017יוני  22חמישי, כ"ח סיון, תשע"ז, _________
 

 אקווריום |   יציבות משטרים במזרח התיכון: ההיבט הכלכלי11:40  |  

 באנגלית. לא לייחוס. בהזמנה בלבד.

 ומי הרצליההבינתח ,(IPS)עמית מחקר במכון למדיניות ואסטרטגיה אנרג'י; -, מנכ"ל אקועמית מורד"ר  יו"ר:

, סגן הרקטור ומופקד הקתדרה להיסטוריה של המזרח התיכון בן ימינו על שם יונה ודינה אתינגר, אייל זיסרפרופ' 
 אוניברסיטת תל אביב 

 , דיקן בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל, כיל ובזן, הבינתחומי הרצליהיואב יאירפרופ' 

 טחון הלאומי, אוניברסיטת חיפה, ראש המרכז לחקר הבידן שיפטןד"ר 

Mr. Amos Hochstein, Former Special Envoy for International Energy Affairs at the U.S. Department of State; Vice 
President and Senior Advisor, Tellurian 

Mr. Gamal R. Helal, Former Senior Diplomatic Advisor and Interpreter to the US Government; President, Helal 
Enterprises, LLC 

 , המחנה הציוניקסניה סבטלובהח"כ 

Mr. Elias Zananiri, Vice-Chairman, PLO Committee for Interaction with the Israeli Society 
 

 אקווריום |   בעקבות הבחירות הנשיאותיות: אירן לאן?14:00  |  

 הזמנה בלבדבאנגלית. לא לייחוס. ב

, מומחה לעניינים איראניים, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה; עמית מחקר, המכון מאיר ג'בדנפרמר  יו"ר:
 , הבינתחומי הרצליה(IPS)למדיניות ואסטרטגיה 

ודי מזרח תיכון , פרופסור אמריטוס ועמית מחקר בכיר במרכז אליאנס למחקרים איראניים ובמרכז דיין ללימדוד מנשריפרופ' 
 ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב

 , ראש מרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי, אוניברסיטת חיפהסולי שאהוור ד"ר

אביב; עמית מחקר, המכון למחקרי ביטחון -, עמית מחקר, מרכז אליאנס ללימודים איראניים, אוניברסיטת תלימטצרז ד"ר 
 (INSS)לאומי 

 (INSS) חקר בכירה, המכון למחקרי ביטחון לאומיעמיתת מסימה שיין, גב' 

 

 C-110|   אירופה חדשה? השלכות על המזרח התיכון וישראל14:00  |  

והפורום לדיאלוג  European Leadership Network (ELNET)בשיתוף  באנגלית. לא לייחוס. בהזמנה בלבד.
 (FSDאסטרטגי )

 דברי פתיחה:

ומנהל קשרי החוץ של לשכת התיאום של  ם בינלאומיים בהתאחדות התעשייניםוקשרי ראש אגף סחר חוץ, דן קטריבסמר 
 ELNET-Israel; חבר הוועד המנהל, הארגונים הכלכליים

H.E. Lars Faaborg-Andersen, Ambassador, Head of the Delegation of the European Union to the State of Israel 

  יו"ר:

 ELNET-Israelל, , מנכ"דיוויד סיגל מר

 , כתב מדיני, ג'רוזלם פוסטהרב קינוןמר 

  :מתדיינים

 , לשעבר ראש המועצה לבטחון לאומי והיועץ לבטחון לאומי של ראש הממשלהעוזי ארדפרופ' 

Dr. Philip H. Gordon, Senior Fellow, Council on Foreign Relations; Former Special Assistant to President Barack 
Obama and White House Coordinator for the Middle East, North Africa, and the Gulf Region; Former U.S. Assistant 
Secretary of State for European and Eurasian Affairs 

H.E. Hélène Le Gal, Ambassador of France to Israel 

H.E. Dr. Clemens von Goetze, Ambassador of Germany to Israel 

 , המשנה למנכ"ל וראש המערך המולטילטרלי, משרד החוץג'רמי יששכרוףהשגריר 

Mr. Robert Vass, President, GLOBSEC 

Mr. Christian-Peter Hanelt, Senior Expert, Project “Europe and the Middle East”, Bertelsmann Stiftung 

Mr. Bruno Lété, Transatlantic Fellow for Security & Defence Policy, German Marshall Fund, Brussels 

 , המחנה הציוניקסניה סבטלובהח"כ 
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 אקווריום |   זירת המזרח התיכון –משחקי הכס 15:45  |  

 באנגלית. לא לייחוס. בהזמנה בלבד.

 , הבינתחומי הרצליה(IPS)טרטגיה , עמית מחקר בכיר, המכון למדיניות ואסאלטמן-ישראל אלעדד"ר  יו"ר:

Amb. Sir John Jenkins KCMG LVO, Director, The International Institute for Strategic Studies (IISS) – Middle East  

Mr. Salman Shaikh, CEO, The Shaikh Group 

Ms. Elissa Slotkin, Former U.S. Acting Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs 

 , האוניברסיטה הפתוחהמיכל יעריד"ר 

 

 

 

 


