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 תכנית
 

  

  14.3.13' יום ה  13.3.13' יום ד  12.3.13' יום ג  11.3.13' יום ב

   ים-מליאת נוף

08:00  

מבחן האחריות 
המשפטית של 

מדינות הנותנות 
  חסות לטרור

   טרקלין עסקים

08:00  

? עת לפתוח דף חדש
האם ישראל איבדה את 

  ?אירופה

 מליאת אכדינו
08:00  

-תרחישים מזרח
תיכוניים בטווח 

, סוריה: הקצר
, ירדן, לבנון

  )1(מצרים 

   טרקלין עסקים

08:00  

הממד המדיני כמרכיב 
בתפיסת הביטחון 

  הלאומי

 ים-מליאת נוף
08:00  

מקומם של 
-יחסי ישראל

ב "ארה
באסטרטגיה 

  האמריקנית

  

   ליאת אכדינומ

08:00  

תרחישים מזרח 
תיכוניים בטווח 

, סעודיה: הקצר
, איראן, עיראק

לוב וארצות , תורכיה
   דיון המשך–המגרב 

טרקלין 
   08:00 עסקים

יחסי טורקיה 
ישראל והאגן 

המזרחי של 
  הים התיכון

 מליאת אכדינו
08:00  

תרחישים ארוכי 
טווח למזרח 

  התיכון

 ים-מליאת נוף
08:00  

  סייברמודיעין ב

  מליאת הרצליה 11:00

  ? ב לאן"ארה-יחסי ישראל: לקראת ביקור הנשיא אובמה

  מליאת הרצליה 11:00

  ן"סקירת ראש אמ

 מליאת אכדינו
12:30-10:00  

כלכלות קטנות 
  בשוק הגלובלי

  מליאת הרצליה 11:00

ביטחון במרחב הקיברנטי בעידן 
  של גבולות פרוצים

  

  ים-מליאת נוף 11:00

זכותה של ישראל להגנה 
, היבטים אסטרטגיים: עצמית

  מוסריים ומשפטיים

  
  מליאת הרצליה 12:30

  מגמות במשבר הכלכלי העולמי

----  

  משמעויות לישראל

  מליאת הרצליה 11:45

אסטרטגיה אמריקנית 
ואירופית במזרח תיכון 

  משתנה

  ים-מליאת נוף 11:45

אבן  -מחיר הרגולציה 
רחיים על כלכלת 

  ?ישראל

 מליאת הרצליה
12:45  

תקשורת ודמוקרטיה 
בעידן ריבוי מקורות 

  המידע

  

   ים-מליאת נוף

12:45  

העולם בעקבות 
 הקשר –השמש 

הגורדי בין מחקר 
למדיניות בחדשנות 

  סולארית בישראל

  מליאת אכדינו

12:45  

: בין המדינה לאזרח
יחסי גומלין בין 

האזרח , המדינה
  והסקטור הפרטי

 מליאת הרצליה
14:00   

-אסטרטגיה מקרו
כלכלית חדשה 

  לישראל

 ים-מליאת נוף
14:00   

מאזן הכוחות 
העולמי והפנייה 

האמריקנית 
המשמעות : לאסיה

 למזרח התיכון

  13:30 טרקלין עסקים

הפריפריה המזרח 
 הזדמנויות -תיכונית 
  לישראל

  מליאת הרצליה 13:30

מלחמת האזרחים 
הנמשכת בסוריה 

  והשלכותיה האזוריות

  ים-מליאת נוף 13:30

ריכוזיות : פגיעות הסחר
  הייצוא הישראלי

 ים-מליאת נוף
15:00-10:00  

 -משחק סימולציה 
: 2013כנס הרצליה 

 היום -סוריה 
השלכות :  שאחרי
  אזוריות

 מליאת אכדינו
15:30-13:00  

ביטחון ימי 
והאסטרטגיה 

הימית של 
  ישראל 

 מליאת הרצליה
14:30   

 השפעת: סייבר
הרשתות החברתיות 

  פוליטיקה הלע

   ים-מליאת נוף

14:30   

:  הגז כמנוע צמיחה
הזדמנויות לפיתוח 

התחבורה והתעשייה 
  בישראל

   מליאת אכדינו

14:30  

הערכת החוסן 
הכלכלי של הנשים 

  בישראל

  מליאת הרצליה 15:30

  קביעת סדר -הסכמת הרצליה 
  עדיפויות בקיצוץ בתקציב המדינה

  15:30 מליאת אכדינו

 -מן הפח אל הפחת 
מגמות בכלכלת 

  המזרח התיכון

  מליאת הרצליה 15:15

 -האסלאם הפוליטי 
יציבות המשטרים 

החדשים על רקע השבר 
  חברתי-הכלכלי

  ים-מליאת נוף 15:15

-החינוך המקצועי
צרכי : גי בישראלטכנולו

  המשק ודילמות חברתיות

  מליאת הרצליה 16:00

מאזן החוסן : מעמד פתיחה חגיגי
  והביטחון הלאומי 

  מליאת הרצליה 18:00

האם המשבר : לכלה הגלובליתהכ
  ?מאחורינו

  מליאת הרצליה 16:15

האם רעיון ? האמנם מבוי סתום
  ? שתי המדינות עדיין תקף

  

   ים-מליאת נוף 16:30

אכיפת החוק , ביטחון אישי
  וחוסן לאומי

  

  מליאת הרצליה 17:15

 ביטחוניים אתגרים
: חדשים במזרח התיכון

התגברות הטרור 
  האד'והגי

  

  ים-מליאת נוף 17:00

? האם ישראל נמצאת במחנק אשראי
 הצעות לרפורמות

  

  מליאת הרצליה 17:00

 -מאזן הכוחות האזורי 
האם מתגבש ציר סוני 

  ?במזרח התיכון

  ים-מליאת נוף 17:00

התיירות כתעשייה 
  מועדפת

  מליאת הרצליה 18:45

  נאום שר החוץ של איטליה

  

  מליאת הרצליה 18:30

תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל לנוכח 
  תיכוןהתמורות במזרח ה

  מליאת הרצליה 19:15

: אתגרי הביטחון הלאומי  של ישראל
  ל "נאום הרמטכ

  מליאת הרצליה 18:30

  21-ציונות במאה ה

  מליאת הרצליה 19:00

  ?עת לחרב או עת לדיפלומטיה": הקו האדום"איראן ו

  מליאת הרצליה 20:00

  נאום הרצליה

  אולם אקסודוס 20:00

  קבלת פנים 

  אולם אקסודוס 20:00

  מטעם הקרן הקיימת לישראל -קבלת פנים 

  אולם אקסודוס 20:30

  קבלת פנים 

  אולם אקסודוס 21:00 

  שם מושב
  

 .או למשתתפים שקיבלו  הזמנה אישית נפרדת, Gold Executive – וכ  Executive –פתוחים למשתתפים המסווגים כ " שולחן העגול"מושבי הפות באירועים המיוחדים ובההשתת

מליאה מושבי   

"העגול השולחן" מושבי   

מיוחדים אירועים    
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   המליאה מושבי
  

  2013, במארס 11, שניום י
  

15:30   

  ורישום פנים קבלת
  

  מליאת הרצליה   16:00

   הלאומי והביטחון החוסן מאזן :חגיגי פתיחה מעמד
  המרכז  , ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, דני רוטשילד.) מיל(אלוף     :דברי פתיחה

  ר סדרת כנסי הרצליה"יו; הבינתחומי  הרצליה    

  

  המרכז הבינתחומי הרצליה ,ומייסדנשיא , אוריאל רייכמן' פרופ    :ברכות

  ראש עיריית הרצליה, יהונתן יסעורמר     

  דיפלומטיה ואסטרטגיה        , דיקן בית ספר לאודר לממשל, ס מינץאלכ' פרופ    

  

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

  אוניברסיטת חיפה, בית הספר למדעי המדינה, דור-גבריאל בן' פרופ    

  

  ל משרד החוץ"מנכ, רפאל ברקהשגריר   :יחסי החוץ של ישראלהערכת 

  

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

  ר סדרת כנסי הרצליה" יו ;הרצליה    

  

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

  המרכז הבינתחומי הרצליה    

  

  

  ליאת הרצליהמ   18:00

  ?מאחורינו המשבר האם :הגלובלית הכלכלה

  
Prof. Axel Weber, Chairman of the Board, UBS; Fmr. President of the Deutsche Bundesbank 

Prof. Jacob Frenkel, Chairman, JPMorgan Chase International; Chairman, Board of Trusties, Group of Thirty (G-30); Fmr. Governor of the  

Bank of Israel 

 

  מליאת הרצליה   19:15

  ל"צה של הכללי המטה ראש נאום :ישראל של  הלאומי הביטחון אתגרי
  

  ל "צה, ראש המטה הכללי, בני גנץל "רא

  

  

 

  אולם אקסודוס   20:00

    פנים קבלת
  למוזמנים בלבד   
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  2013, במארס 12, שלישיום י
 

  מליאת הרצליה   11:00  ים-נוףמליאת    11:00

 היבטים :עצמית להגנה ישראל של זכותה

  ומשפטיים מוסריים ,אסטרטגיים
המרכז , בית ספר רדזינר למשפטים, ישי בר ' פרופ.)מיל(אלוף  

 הבינתחומי הרצליה

האוניברסיטה , הפקולטה למשפטים, משה הלברטל' פרופ
, טת ניו יורקאוניברסי, בית הספר למשפטים; העברית בירושלים

; המרכז הבינתחומי הרצליה, בית ספר רדזינר למשפטים  

ל"צה, ל"לשעבר סגן הרמטכ, דן הראל.) מיל(אלוף   

המרכז , בית ספר רדזינר למשפטים, אליאב ליבליךר "ד
  הבינתחומי הרצליה

  "הארץ", יפרשן צבא, עמוס הראלמר : מנחה

 

  ציםרופ גבולות של בעידן הקיברנטי במרחב ביטחון
משרד ראש הממשלה ובשיתוף סדנת . בהובלת המטה הקיברנטי הלאומי

  אביב-אוניברסיטת תל, טכנולוגיה וביטחון, יובל נאמן למדע

  , ראש המטה הקיברנטי הלאומי, אביתר מתניה ר"ד:  דברי פתיחה

  משרד ראש הממשלה

סדנת יובל נאמן למדע טכנולוגיה , ישראל-יצחק בן' פרופ.) מיל(אלוף : ר"יו
, ר המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח" יו;אביב-אוניברסיטת תל, יטחוןוב

  משרד המדע והטכנולוגיה

-------  

  המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה,  המדען הראשי,אבי חסוןמר 

  משרד , טכנולוגיה ומידע, ראש הרשות למשפט,  יורם הכהןמר

  המשפטים

  ק פוינט'צ,  למוצריםאסגנית נשי, דורית דורר "ד

  סקייקיור, ל ושותף"מנכ, עדי שהרבני מר

-------  

  ל משרד הביטחון"מנכ, אודי שני.) מיל(אלוף : דברי סיכום
  

  

  מליאת הרצליה   12:45  ים-מליאת נוף   12:45  מליאת אכדינו   12:45

 יחסי :לאזרח המדינה בין

 האזרח ,המדינה בין גומלין

  הפרטי והסקטור
; א.ר.א.ל ת"מנכ, עובד יחזקאלמר 

  לשעבר מזכיר הממשלה

  ל קרן טראמפ"מנכ, אלי הורביץמר 

ר המכללה "יו, עיבל גלעדי.) מיל(ל "תא
  האקדמית גליל מערבי

ר רשת אסותא "יו, יהושע שמר' פרופ
הפקולטה לרפואה ; מ"מרכזים רפואיים בע

   אביב-אוניברסיטת תל, ש סאקלר"ע

 ;RGB Equity שותף מנהל ,יאייל גבאמר 
  אש הממשלה רלשעבר מנכל משרד 

לית המכון "מנכ ,לוטם-מיכל חמור "ד
  למנהיגות וממשל

 הקשר – השמש בעקבות העולם 

 בחדשנות למדיניות מחקר בין הגורדי

  בישראל סולארית
משרד , בשיתוף עם המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח

  המדע והטכנולוגיה  

שר המדע , דניאל הרשקוביץ' פרופ: דברי פתיחה
  והטכנולוגיה

-------  

סגן נשיאה ודיקן למחקר , מוטי הרשקוביץ' פרופ
  גוריון בנגב -אוניברסיטת בן, ולפיתוח

טכנולוגיה ולחומרים - ראש המכון לננו,אריה צבן' פרופ
  אילן-אוניברסיטת בר, מתקדמים

אורמת , מנהל תחום אנרגיה סולארית, דב ברגרמר 
  טכנולוגיות

  והמיםמשרד האנרגיה , המדען הראשי, שלמה ולדר "ד

 3GSolarל "מנכ, בארי בריןמר 

, מנהלת תחום אנרגיה מתחדשת, צביה ברון' גב: מנחה
 יועצת לוועדה הלאומית למחקר ולפיתוח ;פטרוקוואנטום

 בתחום האנרגיה

 בעידן ודמוקרטיה תקשורת

  המידע מקורות ריבוי
דיקן בית , לטר-נעם למלשטרייךר "ד

המרכז , עופר לתקשורתסמי ספר 
  הרצליההבינתחומי 

עופר סמי בית ספר , יובל קרניאלר "ד
  הבינתחומי הרצליההמרכז , לתקשורת

 HOT, ל תוכן"סמנכ,  יורם מוקדימר
, לית בפועל"מנכ,  איילת מצגר'גב

  הרשות השנייה לטלוויזיה
ל משרד "מנכ, טל עדן ברד "עו

  התקשורת
סמי בית ספר , ץ"רועי כמר : מנחה

המרכז הבינתחומי , עופר לתקשורת
  רצליהה

 

  

  מליאת הרצליה   14:30  ים-מליאת נוף   14:30  מליאת אכדינו   14:30

 הנשים של הכלכלי החוסן הערכת

   בישראל
דיקן בית ספר , מרגליות- שרון רבין' פרופ: ר"יו

  המרכז הבינתחומי הרצליה, רדזינר למשפטים

 הרשות לקידום מעמד מנהלת, סוויד-ורד פאר' גב
  להמשרד ראש הממש, האישה

טבע , מנהלת משאבי אנוש, אאילנה פחימ' גב
  ישראל

, ארציתנציבה מ "מ, אינה דוד סולטנוביץד "עו
, משרד התעשייה, ן הזדמנויות בעבודהונציבות שווי

  המסחר והתעסוקה

ראש תחום צריכה וכספים , יפית אלפנדרי' גב
הלשכה המרכזית , וממונה על סטטיסטיקה מגדרית

  לסטטיסטיקה

המרכז ,  בית הספר לכלכלה,טלי רגבר "ד
  הבינתחומי הרצליה

  :צמיחה כמנוע הגז
 לפיתוח הזדמנויות

 והתעשייה התחבורה

   בישראל
ר המכון "יו, הולנדר יוסימר 

  הישראלי לתכנון כלכלי

ראש המרכז , גלעד פורטונהר "ד
מוסד שמואל , למצוינות תעשייתית

  הטכניון , נאמן

  ר דור כימיקלים"יו, גיל דנקנרמר 

 חברה  TENל"מנכ, נר דניאל בן מר
  מ"לדלק בע

, המדען הראשי, שלמה ולדר "ד
  משרד האנרגיה והמים

 "TheMarker", אבי בראלי :מנחה

  

 רשתותה השפעת :סייבר

  פוליטיקהה לע חברתיותה
, המועצה הלאומית למחקר ולפיתוחעם בשיתוף 

סדנת יובל נאמן ומשרד המדע והטכנולוגיה  
  אביב-ואוניברסיטת תל, חוןטכנולוגיה וביט, למדע

סדנת , ישראל-יצחק בן' פרופ.) מיל(אלוף : ר"יו
אוניברסיטת , יובל נאמן למדע טכנולוגיה וביטחון

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

Dr. Chiara de Franco, Research Fellow, 

Department of War Studies, King’s College 

London 

מוזיקאי ואמן מדיה,נוי אלושמר   

 סדנת יובל נאמן, עמיתת מחקר, קרן אלעזרי' גב
  אביב-אוניברסיטת תל, טכנולוגיה וביטחון, למדע

Mr. Sam Graham-Felsen, Barack Obama’s 2008 

Campaign Chief Blogger 

  נסיס'ג, שותף כללי, אדן שוחטמר 
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  מליאת הרצליה   16:15  ים-מליאת נוף   16:30

  לאומי וחוסן החוק אכיפת ,אישי ביטחון

ל משטרת ישראל"מפכ, יוחנן דנינורב ניצב : דברי פתיחה  

------ 

  NSP, בעלים, שלמה אהרונישקירב ניצב בדימוס 

  ר הוועדה הממונה לעיריית לוד"יו, מאיר ניצןמר 

  )אכיפה כלכלית(המשנה לפרקליט המדינה , יהודה שפרד "עו

המרכז הבינתחומי , בית ספר רדזינר למשפטים, ניב משה בר' פרופ
  הרצליה

  מנשה רזמר : מנחה

  

 המדינות שתי רעיון האם ?סתום מבוי האמנם 

   ?תקף עדיין
  ר מפלגת התנועה "יו, ציפי לבניכ "חה:  דברי פתיחה

-------  

Dr. Robert Danin, Eni Enrico Mattie Senior Fellow for Middle East 

and Africa Studies, Council on Foreign Relations  

   לשעבר ;האוניברסיטה העברית בירושלים, שלמה אבינרי' פרופ

  ל משרד החוץ"מנכ

  מכון וושינגטון , עמית בינלאומי, הרצוג) מייק(מיכאל .) מיל(ל "תא

  למדיניות המזרח הקרוב

  ר המכון לאסטרטגיה ציונית "יו, יועז הנדלר "ד

  נשיא המועצה לשלום ולביטחון, נתי שרוני.) מיל(אלוף 

  ע"ר מועצת יש"לשעבר יו, דני דייןמר 

 "הארץ", כתב מדיני, ברק רביד מר: מנחה

  
  מליאת הרצליה   18:30

  21 -  ה במאה ציונות

  ר קרן קיימת לישראל "יו, אפי שטנצלרמר   :דברי פתיחה

  

  ל ר הסוכנות היהודית לארץ ישרא"יו,  נתן שרנסקימר  :דוברים

   לשעבר הרב הראשי לישראל;הרב הראשי לתל אביב יפו, ישראל מאיר לאוהרב   

  המרכז הבינתחומי הרצליה, מייסדונשיא , אוריאל רייכמן' פרופ  

  

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

  המרכז הבינתחומי הרצליה  

  

  ודוסאולם אקס   20:00

  פנים קבלת
   לכבוד הקרן הקיימת לישראל

  למוזמנים בלבד
  
 

  2013, במארס 13, רביעייום 
  

  מליאת הרצליה  11:00

   ?לאן ב"ארה- ישראל יחסי :אובמה הנשיא ביקור לקראת
H.E. Daniel B. Shapiro, Ambassador of the US to Israel  

The Honorable Dr. Dov S. Zakheim, Senior Fellow, CNA Corporation; Senior Adviser, Center for Strategic and International Studies; Fmr. 

US Undersecretary of Defense 

Mr. Brian Katulis, Senior Fellow, Center for American Progress   
  לענייני ציבור ומדינה נשיא המרכז הירושלמי, דורי גולדר "השגריר ד

  ב" לשעבר שגריר ישראל לארה;לשעבר סגן שר החוץ, ילוןדני אהשגריר 

  10ערוץ ,  נדב אילמר: מנחה
  

  מליאת הרצליה   12:30

   העולמי הכלכלי במשבר מגמות
:ר"יו  

Prof. Jacob Frenkel, Chairman, JPMorgan Chase International; Chairman, Board of Trusties, Group of Thirty (G-30); Fmr. Governor of the 

Bank of Israel  

Prof. Niu Tiehang, Senior Research Fellow & Editor-in-Chief of Globalization Journal, Centre of International Economic Exchanges 

Mr. Andrew Sheng, President, Fung Global Institute; Fmr. Chairman of the Hong Kong Securities and Futures Commission 

Mr. Daniel J. Arbess, Partner, Perella Weinberg Partners; Portfolio Manager, PWP Xerion Funds 

 

-- ---- ---- 
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  לישראל משמעויות

  נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר' פרופ
  

  

  מליאת הרצליה   14:00  ים-מליאת נוף   14:15

 :לאסיה האמריקנית והפנייה העולמי הכוחות מאזן
    ולישראל התיכון למזרח המשמעות

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

Eurasia Group; Fmr. Vice Chairman, US National Intelligence Council 

Amb. Bilahari Kausikan, Permanent Secretary, Ministry of Foreign 

Affairs of Singapore 

Prof. Xu Jian, Senior Research Fellow, China Institute of 

International Studies 

Prof. Robert Ayson, Director, Center for Strategic Studies: New 

Zealand (CSS)  

  

  ם"לשעבר שגריר ישראל לאו, ר קרן מרקסטון"יו, דן גילרמןהשגריר 

, המכון למדיניות ואסטרטגיה, עמית מחקר בכיר, טומי שטיינרמר 
 המרכז הבינתחומי הרצליה

   לישראל חדשה כלכלית- קרואמ אסטרטגיה

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

  ר בנק הפועלים"יו, סייאיר סרומר 

ראש המועצה הלאומית לכלכלה והיועץ הכלכלי , ין קנדל'יוג' פרופ
  משרד ראש הממשלה, לראש הממשלה

  ר מגדל אחזקות"יו, ן פוגלואהרמר 

  מפלגת העבודה, אבישי ברוורמן' רופפכ "חה

  "גלובס", ליבר-סטלה קורין' גב: מנחה

-------  

  ד בנק ישראלנגי, סטנלי פישר' פרופ: דברי סיכום

  

  

     מליאת הרצליה  15:45

  המדינה בתקציב בקיצוץ עדיפויות סדר קביעת  - הרצליה הסכמת
  המרכז הבינתחומי הרצליה, משנה לנשיא לעניינים אקדמיים, רפי מלניק' פרופ

  ל משרד האוצר"מנכ, דורון כהןמר 

  ל משרד האוצר" לשעבר מנכ;ר לביא קפיטל"יו, ירום אריאבמר 

  המרכז הבינתחומי הרצליה, המכון למדיניות ואסטרטגיה, ר הוועד המנהל"יו, ל מקובישראמר 

   המרכז האקדמי רופין;ליר בירושלים מכון ון, ה מחקר בכירתעמית, לאה אחדות' פרופ

-------  

  שר האוצר, יובל שטייניץר "ד: דברי סיכום
  

  

  מליאת הרצליה  17:15  ים-מליאת נוף   17:00

 הצעות ?אשראי במחנק אתנמצ ישראל אםה

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

  הרצליה

  בנק, ונה על חטיבת שווקים פיננסייםממל ו"משנה למנכ, ענת לוין' גב

  הפועלים

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

  צליההר

   המרכז ;משרד האוצר, נה על שוק ההון והביטוחהממו ,עודד שריג' פרופ

  הבינתחומי הרצליה

  ראש מערך אסטרטגיה ופיתוח עסקי וראש החטיבה, דניאל צידון' פרופ

  מ" בנק לאומי לישראל בע, לשוקי הון

 "TheMarker", מירב ארלוזורוב' גב: מנחה

 :התיכון במזרח חדשים ביטחוניים אתגרים
  האד'והגי הטרור תגברותה

Lt. Gen. (Ret.) Francis H. (Frank) Kearney, President, Inside-

Solutions LLC; Fmr. Deputy Director for Strategic Operational 

Planning, US National Counter-Terrorism Center 

Amb. Wolfgang Ischinger, Chairman, Munich Security Conference 

The Honorable Jane Harman, Director, President & CEO, 

Woodrow Wilson International Center for Scholars 

Mr. R. James Woolsey, Chairman, Foundation for Defense of 

Democracies (FDD); Fmr. Director of Central Intelligence  

המרכז , המכון למדיניות נגד טרור, ל מייסד"מנכ, בועז גנורר "ד
  הבינתחומי הרצליה

  ארנון פרלמןמר : מנחה
  

  

  מליאת הרצליה   18:45

  איטליה של החוץ שר נאום
The Honorable Giulio Terzi di Sant'Agata, Minister of Foreign Affairs of Italy 
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  המליאת הרצלי   19:00

 ?לדיפלומטיה עת או לחרב עת ":האדום הקו"ו איראן

The Honorable Rudy deLeon, Vice President for National Security and International Policy, Center for American Progress; Fmr. US Deputy 

Secretary of Defense 

The Honorable Mary Beth Long, Fmr. US Undersecretary of Defense for International Security Affairs 

Ms. Danielle Pletka, Vice President, Foreign and Defense Policy Studies, American Enterprise Institute (AEI) 

Dr. Liang Yabin, Research Fellow, Institute for International Strategic Studies, Central Party School of the Chinese Communist Party 

  המרכז הבינתחומי הרצליה, דיפלומטיה ואסטרטגיה,  בית ספר לאודר לממשל;לשעבר היועץ לביטחון לאומי לראש הממשלה, עוזי ארד' פרופ

  :  מנחה

Dr. Josef Joffe, Publisher-Editor, Die Zeit; Senior Fellow, Freeman Spogli Institute for International Studies and Marc & Anita Abramowitz 

Fellow, Hoover Institution, Stanford University 
 

  אולם אקסודוס   20:30

  פנים קבלת 

 למוזמנים בלבד
  

  

  

  

  2013,  במארס14, ום חמישיי
  

  מליאת הרצליה   11:00

  ן"אמ ראש סקירת
  ל"צה, ראש אגף מודיעין, אביב כוכביאלוף 

  

  

  מליאת הרצליה  11:45  ים-מליאת נוף   11:45

 כלכלת על רחיים אבן -  הרגולציה מחיר

  ?ישראל
  ל המכון הישראלי לתכנון כלכלי"מנכ, דרור שטרוםד  "עו

  עסוקההמסחר והת, ל משרד התעשייה"מנכ, שרון קדמימר 

  ל משרד התיירות"מנכ, ניר- נועז ברמר 

  חברת נשיאות פורום ראשי; CFOפורום , מייסדתר "יו,  נגה קינן' גב

  משקובכירי ה  החברות

  ; מ"אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע, ל"מנכ, י'אלעד בנבגמר 

  ר איגוד חברי הבורסה שאינם בנקים"יו

  

          

 תיכון במזרח ואירופית אמריקנית אסטרטגיה

  משתנה
The Honorable Derek Chollet, US Assistant Secretary of Defense for 

International Security Affairs 

The Honorable Alexandr Vondra, Fmr. Deputy Prime Minister and 

Fmr. Minister of Defense of the Czech Republic 

Amb. Jesper Vahr, Director of the Private Office of the Secretary 

General, NATO 

וןמשרד הביטח, ביטחוני-ראש האגף המדיני , עמוס גלעד.) מיל(אלוף   

, המכון למדיניות ואסטרטגיה, עמית מחקר בכיר,  שטיינרטומימר : מנחה
 המרכז הבינתחומי הרצליה

  

  

  מליאת הרצליה   13:30  ים-מליאת נוף   13:30

   הישראלי הייצוא ריכוזיות :הסחר פגיעות
  המסחר והתעסוקה, ל משרד התעשייה"מנכ, שרון קדמימר 

  , ואסטרטגיההמכון למדיניות , ר הוועד המנהל"יו,  ישראל מקובמר

  המרכז הבינתחומי הרצליה

  התאחדות , ראש אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים,  קטריבסן דמר

  התעשיינים בישראל

  מ"ר התעשייה האווירית לישראל בע"יו,  דב בהרבמר

  "כלכליסט"עורכת , גלית חמי' גב: מנחה

  

 והשלכותיה בסוריה הנמשכת האזרחים מלחמת

  האזוריות
Ms. Antonella Caruso, Director, Middle East and West Asia Division, 

Department of Political Affairs, United Nations 

Mr. Andrew J. Tabler, Senior Fellow, The Washington Institute for 

Near East Policy 

The Honorable Suat Kiniklioglu, Executive Director, STRATIM; Fmr. 

Member of Parliament, Turkey 

Mr. Salameh Nematt, Jordan Communications Consultants 

       אביב-אוניברסיטת תל, דיקן הפקולטה למדעי הרוח, אייל זיסר' פרופ

"ידיעות אחרונות", עורכת לענייני העולם הערבי, סמדר פרי' גב: מנחה  
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  ליאת הרצליהמ   15:15  ים-מליאת נוף   15:15

 צרכי :בישראל טכנולוגי- המקצועי החינוך

  חברתיות ודילמות המשק
  ל משרד החינוך"עבר מנכשל, דן שרוןר "ד

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית , חוקר בכיר, נחום בלסמר 
  בישראל

  משרד החינוך, מנהל המנהל למדע ולטכנולוגיה, עופר רימוןר "ד

משרד , שרות מקצועיותמנהל אגף הכ, משה-שלום בןמר  
  המסחר והתעסוקה, התעשייה

  לית רשת עמל"מנכ, רוית דוםד "עו

  הטכניון, הפקולטה לארכיטקטורה ובניין ערים, בארין'יוסף גר "ד

  יועצת לאחריות חברתית וחינוך, ענת גולדשטיין' גב: מנחה

  

  

 על החדשים המשטרים יציבות -  הפוליטי האסלאם

    חברתי- הכלכלי השבר רקע
Dr. Tamara Cofman Wittes, Director, Saban Center for Middle East 

Policy, Brookings Institution 

Amb. Bernardino Léon, EU Special Representative to the Southern 

Mediterranean 

Mr. Sherif El-Diwani, Chief Business Officer, Documenta SL 

המכון למדיניות , ת מחקר בכירעמי, אלטמן- ישראל אלעדר "ד
  המרכז הבינתחומי הרצליה, ואסטרטגיה

Ms. Kerstin Müller, MdB, Foreign Policy  Spokesperson for the 

Alliance 90/The Greens Parliamentary Group; Fmr. Minister of State 

at the Ministry for Foreign Affairs of Germany  

  :מנחה

Ms. Judy Miller, Contributing Editor, City Journal; Adjunct Fellow, 

Manhattan Institute  
  

  

  מליאת הרצליה   17:00  ים-מליאת נוף   17:00

  מועדפת כתעשייה התיירות
The Honorable Kenneth E. Hyatt, Acting Deputy Under 

Secretary for International Trade, U.S. Department of 

Commerce 

--------  

  ם" לשעבר שגריר ישראל לאו;ר קרן מרקסטון"יו, דן גילרמן השגריר

  ר חברת" יו סגן;נשיא התאחדות המלונות בישראל,  עמי פדרמןמר

   מלונות דן 

  ל משרד התיירות"מנכ, ניר- נועז ברמר

לשעבר ראש  ;מ"עוץ עסקי בעיל דוד בועז ייזום וי"מנכ, דוד בועזמר 
  שרד האוצראגף התקציבים במ

  ר לשכת מארגני תיירות לישראל"יו, שמואל מרוםמר 

  10ערוץ , פרשן כלכלי, מתן חודורובמר : מנחה

 סוני ציר מתגבש האם -  האזורי הכוחות מאזן

   ?התיכון במזרח
Mr. Elliott Abrams, Senior Fellow for Middle Eastern Studies, Council 

on Foreign Relations 

Mr. Brian Katulis, Senior Fellow, Center for American Progress  

Mr. Riad al Khouri, Principal and Chief Economist, DEA Inc, Amman 

Mr. Salameh Nematt, Jordan Communications Consultants 

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

   הבינתחומי הרצליה

  הערוץ הראשון, ראש דסק המזרח התיכון, עודד גרנותמר : מנחה

  

  

  מליאת הרצליה   18:30

  התיכון במזרח התמורות לנוכח ישראל של הלאומי הביטחון תפיסת

  השר המופקד על שירותי המודיעין והוועדה לאנרגיה אטומית, סגן ראש הממשלה, דן מרידור  מר :דברי פתיחה

---------  

  ל"שעבר מפקד חיל האוויר וראש אגף התכנון במטכל, עידו נחושתןאלוף 

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

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

  ביטחון לאומיראש המכון למחקרי , עמוס ידלין.) מיל(אלוף 

  "ידיעות אחרונות“ ושל Ynetפרשן לענייני ביטחון של , ישי-רון בןמר : מנחה
  

  

  מליאת הרצליה   20:00

  הרצליה נאום
  

  

  אולם אקסודוס  21:00

  פנים קבלת
  למוזמנים בלבד
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 "העגול השולחן" ושבימ
 Chatham House –דיונים אלה מתנהלים בהתאם לכללי ה . דיון מעמיק בסוגיות מרכזיותלמומחים ולמעצבי מדיניות בכירים לנהל נועדו לאפשר " השולחן העגול"מושבי 

  .הזמנה אישית נפרדת  משתתפים שקיבלו או ל,Gold Executive – וכ  Executive –ופתוחים למשתתפים המסווגים כ 
 

  2013 במארס 11 –ה , יום שני
 ים- מליאת נוף    15:00-10:00

   אזוריות השלכות  :שאחרי היום - סוריה :2013 צליההר כנס -  סימולציה משחק
  קבוצת בקרה

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

  המרכז הבינתחומי הרצליה, המכון למדיניות ואסטרטגיה, עמיתת מחקר בכירה, רחל מכטיגר' גב

  המרכז הבינתחומי הרצליה, המכון למדיניות ואסטרטגיה, עמית מחקר,  סלוניםאורימר 

  משתתפים 

  :ב"ארה

The Honorable Mary Beth Long, Fmr. US Undersecretary of Defense for International Security Affairs 

Lt. Gen. (Ret.) Francis H. (Frank) Kearney, President, Inside-Solutions LLC; Fmr. Deputy Director for Strategic Operational Planning, US 

National Counter-Terrorism Center 

Mr. R. James Woolsey, Chairman, Foundation for Defense of Democracies (FDD); Fmr. Director of Central Intelligence  

 

  :סין

Dr. Liang Yabin, Research Fellow, Institute for International Strategic Studies, Central Party School of the Chinese Communist Party 

Prof. Robert Ayson, Director, Center for Strategic Studies: New Zealand (CSS) 

  :רוסיה

  לשעבר שגריר ישראל לרוסיה,  צבי מגןהשגריר

  :ו"נאט/האירופי האיחוד

The Honorable Alexandr Vondra, Fmr. Deputy Prime Minister and Fmr. Minister of Defense of the Czech Republic 

Dr. Josef Joffe, Publisher-Editor, Die Zeit; Senior Fellow, Freeman Spogli Institute for International Studies and Marc & Anita Abramowitz 

Fellow, Hoover Institution, Stanford University 

    הסעודית ערב

Dr. David Gordon, Head of Research and Director, Global Macro Eurasia Group; Fmr. Vice Chairman, US National Intelligence Council 

  :טורקיה

The Honorable Suat Kiniklioglu, Executive Director, STRATIM; Fmr. Member of Parliament, Turkey 

  :ישראל

  לשעבר מפקד חיל האוויר, אליהו-איתן בן.) מיל(אלוף 

  המכון למחקרי ביטחון לאומי , חוקר בכיר, עודד ערןר "השגריר ד

  :ירדן

Mr. Riad al Khouri, Principal and Chief Economist, DEA Inc, Amman 

  :איראן

  המרכז הבינתחומי הרצליה, ת ואסטרטגיההמכון למדיניו, מנהל המחקרים, שמואל ברר " ד

  מומחה לאיראן, אלכס גרינברגמר 

  :לבנון

 Mr. Tony Badran, Research Fellow, Foundation for Defense of Democracies                                                                                            :חיזבאללה

       :כזיתהממשלה המר

                                                                                                                         Mr. Tony Badran, Research Fellow, Foundation for Defense of 

Democracies  

  :סוריה

  Mr. Andrew J. Tabler, Senior Fellow, The Washington Institute for Near East Policy                                                                           :עלאוויסאטן

  אילן -אוניברסיטת בר, סאדאת למחקרים אסטרטגיים-מרכז בגין, מרדכי קידרר "ד :יהדיסטאן'ג

   :המהפכנייםהקואליציה הסורית הלאומית של האופוזיציה והכוחות 

Mr. Lee Smith, Senior Editor, Weekly Standard  

  

  :מצרים

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

 Maj. Gen. Mark O. Schissler, Director, Strategy and Policy, U.S. European Command (EUCOM J5)                                                              :מתדיין

  

  :מנחה

  המרכז הבינתחומי הרצליה, המכון למדיניות ואסטרטגיה, עמית מחקר בכיר, טומי שטיינרמר 
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  מליאת אכדינו   12:30-10:00

  הגלובלי בשוק קטנות כלכלות
  משרד החוץ, ל כלכלה"סמנכ, אבא-אירית בןהשגרירה  : ר"יו

  :מתדיינים

Sir Prof. Peter Gluckman, Chief Science Advisor to the Prime Minister of New Zealand  

Dr. David Skilling, Senior Advisor to the Secretary, Department of Foreign Affairs & Trade, New Zealand 

  ממשלהמשרד ראש ה, המועצה הלאומית לכלכלה, כלכלן, נתנאל עודדמר 

  ל המכון הישראלי לתכנון כלכלי"מנכ, דרור שטרום ד"עו

  משרד המדע והטכנולוגיה, המדען הראשי, אהוד גזית' פרופ
  

  מליאת אכדינו   15:30-13:00

  )בעברית( ישראל של הימית והאסטרטגיה ימי ביטחון
  אוניברסיטת חיפה, יובל צור.) מיל(ל " תא:יושבי ראש

 :מתדיינים

  וריגאל מארב חובל 

  אביב-אוניברסיטת תל, הפקולטה למשפטים, אייל בנבנישתי' פרופ

  אוניברסיטת חיפה, בית הספר למדעי המדינה, אהוד ערןר "ד

  המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה, ל סחר חוץ"סמנכ, אוהד כהןמר 

  חיל הים, ראש מספן ים, לביא-עודד גורל "תא

  ל"צה,  לשעבר מפקד חיל הים;ת חיפהאוניברסיט, עמי אילון.) מיל(אלוף : דברי סיכום

 

  2013,  במארס12, יום שלישי
  

  ים-מליאת נוף   08:00  טרקלין עסקים   08:00  מליאת אכדינו   08:00

 בטווח תיכוניים- מזרח תרחישים

  )1( מצרים ,ירדן ,לבנון ,סוריה :הקצר
  :ר"יו

המכון למדיניות , מנהל המחקרים, שמואל ברר "ד
  בינתחומי הרצליההמרכז ה, ואסטרטגיה

  :םמתדייני

מרכז דיין ללימודי המזרח התיכון , אשר ססר' פרופ
  אביב-אוניברסיטת תל, ואפריקה

, דיקן הפקולטה למדעי הרוח, אייל זיסר' פרופ
  אביב-אוניברסיטת תל

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

  הרצליה

Mr. Salameh Nematt, Jordan Communications 
Consultants 

 האם ?חדש דף לפתוח עת

  ?אירופה את איבדה ישראל
  :ר"יו

Mr. Marc Berthold, Director, Israel Office, 

Heinrich Böll Foundation 

 :םמתדייני

Ms. Kerstin Müller, MdB, Foreign Policy  

Spokesperson for the Alliance 90/The 

Greens Parliamentary Group; Fmr. Minister 

of State at the Ministry for Foreign Affairs 

of Germany  

Maj. Gen. Mark O. Schissler, Director, 

Strategy and Policy, U.S. European 

Command (EUCOM J5) 

Dr. Jürgen Rüttgers, Fmr. Minister 

President, North-Rein Westphalen, 

Germany 

H.E. Tomáš Pojar, Ambassador of the Czech 

Republic to Israel; Fmr. Deputy Foreign 

Minister of the Czech Repubic 

Amb. Agnieszka Magdziak-Miszewska, 

General Counselor to the Undersecretary 

of State for Defence Policy, Ministry of 

Defense, Poland 

Mr. Roland Freudenstein, Deputy Director 

and Head of Research, Centre for European 

Studies 

Mr. Claude Kandiyoti 

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

 הרצליה

 טיתפהמש האחריות מבחן

 חסות הנותנות מדינות של

   לטרור
   :ר"יו

Mr. Richard D. Heideman, Chairman, 

International Advisory Board of the 

Herzliya  

  

 :מתדיינים

Mr. Floyd R. Jenkins, Founding 

President, Meridian 361 International 

Law Group, PLLC 

Mr. Steven R. Perles, Perles Law Firm, 

PC 

Mr. Stuart H. Newberger, Partner, 

Crowell & Moring, LLP 

The Honorable Prof. Irwin Cotler, 

House of Commons and Former 

Minister of Justice, Canada  

בית ספר , סגן דיקן, בועז גנורר "ד
, דיפלומטיה ואסטרטגיה, לאודר לממשל

  מנהל ; המרכז הבינתחומי הרצליה

  המכון למדיניות נגד טרור, מייסד
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  2013,  במארס13, ום רביעיי
  טרקלין עסקים   08:00  ים-מליאת נוף   08:00  מליאת אכדינו   08:00

 :הקצר בטווח תיכוניים מזרח תרחישים
 לוב ,תורכיה ,איראן ,עיראק ,סעודיה

   המשך דיון – המגרב וארצות
המכון למדיניות , מנהל המחקרים, שמואל ברר "ד  :ר"יו

  המרכז הבינתחומי הרצליה, ואסטרטגיה

 :םמתדייני

 

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

Macro Eurasia Group; Fmr. Vice Chairman, US National 

Intelligence Council  

, המחלקה ללימודי המזרח התיכון, יהושע טייטלבאום' פרופ
אילן-אוניברסיטת בר  

המרכז , המכון למדיניות ואסטרטגיה, אלכס גרינברגמר 
הרצליההבינתחומי   

המכון למדיניות , עמית מחקר בכיר, עודד ברושר "ד
המרכז הבינתחומי הרצליה, ואסטרטגיה  

Ms. Antonella Caruso, Director, Middle East and West Asia 

Division, Department of Political Affairs, United Nations 

- ישראל יחסי של מקומם
 באסטרטגיה ב"ארה

   יתהאמריקנ
    :ר"יו

ראש תכנית , גליה גולן' פופר
, בית ספר לאודר לממשל, המוסמך

המרכז , דיפלומטיה ואסטרטגיה
  חומי הרצליהתהבינ

 :םמתדייני

ל "סמנכ, ליאורה הרצל ההשגריר
משרד החוץ, צפון אמריקה  

לשעבר קונסול , אלון פנקסהשגריר 
 כללי של ישראל בניו יורק

  צבי רפיחמר 

Mr. Brian Katulis, Senior Fellow, 

Center for American Progress 

  

 כמרכיב המדיני דהממ

 הביטחון בתפיסת

    הלאומי
ראש , ערן עציון השגריר  :ר"יו

 משרד החוץ, החטיבה לתכנון מדיני

 :םמתדייני

Maj. Gen. Mark O. Schissler, 

Director, Strategy and Policy, U.S. 

European Command (EUCOM J5) 

Amb. Wolfgang Ischinger, 

Chairman, Munich Security 

Conference 

Prof. Robert Ayson, Director, 

Center for Strategic Studies: New 

Zealand 

 

 

  

  טרקלין עסקים   13:30

   לישראל הזדמנויות - תיכונית המזרח הפריפריה
  ז הבינתחומי הרצליההמרכ, המכון למדיניות ואסטרטגיה, מנהל המחקרים, שמואל ברר "ד  :ר"יו

  :םמתדייני

  יוסי אלפרמר 

  יצחק ברזילימר 
  

  מליאת אכדינו   14:00

   התיכון המזרח בכלכלת מגמות -  הפחת אל הפח מן
    Mr. Daniel F. Runde, Director, Project on Prosperity and Development, Center for Strategic and International Studies                               ר"יו

 

 :םמתדייני

Mr. Sherif El-Diwani, Chief Business Officer, Documenta SL 

Dr. Tamara Cofman Wittes, Director, Saban Center for Middle East Policy, Brookings Institution 

   המזרח התיכון ואפריקהלימודי לדייןמשה מרכז , עמית מחקר, יצחק גלמר 

  

  2013,  במארס14, ם חמישייו
  טרקלין עסקים   08:00  מליאת אכדינו   08:00  ים-מליאת נוף   08:00

  בסייבר מודיעין

  
, ישראל-יצחק בן' פרופ.) מיל(אלוף : ר"יו

, סדנת יובל נאמן למדע טכנולוגיה וביטחון
ר המועצה " יו;אביב-אוניברסיטת תל

משרד המדע , הלאומית למחקר ולפיתוח
   יהוהטכנולוג

 ,Cyberמנהל תחום ה , יובל אלטמן מר
 חברת ורינט מערכות

  סייבריה, ל"מנכ, חיגיא מזר מר
  סימנטק ,טל קנדל מר
  קאפימ ,צחי זורנשטיין מר
  ארנסט אנד יאנג, טל מוזס מר
  אלתא,מפעל מעלות, גיא אלון מר
  אלביט, ליטל גרוסמן' גב
 RSA, ברוורמן-מיכל בלומנשטיק' גב
  
 

 למזרח ווחט ארוכי תרחישים

   התיכון
המכון , מנהל המחקרים, שמואל ברר "ד  :ר"יו

המרכז , למדיניות ואסטרטגיה
  הבינתחומי הרצליה

 :םמתדייני

דיין ללימודי משה מרכז , עוזי רבי' פרופ
אביב-אוניברסיטת תל, המזרח התיכון ואפריקה  

Mr. Amos Hochstein, US Deputy Assistant 

Secretary of State for Energy Diplomacy 

Mr. R. James Woolsey, Chairman, 

Foundation for Defense of Democracies 

(FDD); Fmr. Director of the Central  

Intelligence  

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

  הבינתחומי הרצליה

  

 המזרחי והאגן ישראל טורקיה יחסי

  התיכון הים לש
האוניברסיטה העברית , שלמה אבינרי' פרופ  :ר"יו

  ל משרד החוץ" לשעבר מנכ;בירושלים

 :םמתדייני

The Honorable Suat Kiniklioglu, Executive 

Director, STRATIM; Fmr. Member of 

Parliament, Turkey 

Prof. Andreas Theophanous, Head, 

Department of European Studies and 

International Relations, University of Nicosia; 

Director, Cyprus Center for European and 

International Affairs 

Mr. Brian Katulis, Senior Fellow, Center for 

American Progress  

המכון , עמית מחקר בכיר, טומי שטיינרמר 
 הרצליההמרכז הבינתחומי , למדיניות ואסטרטגיה
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   מיוחדים אירועים
 הזמנה שקיבלו ולמשתתפים GOLD EXECUTIVE  - כ או EXECUTIVE -  כ המסווגים למשתתפים מוגבלת המיוחדים באירועים ההשתתפות

  .נפרדת אישית

  

  2013, במארס 11, יום שני
20:00  

  הכנס פתיחת לכבוד פנים קבלת
 אולם אקסודוס

 2013, במארס 12, יום שלישי
20:00  

  לישראל הקיימת הקרן מטעם פנים בלתק
  אולם אקסודוס

 2013, במארס 13, יום רביעי
20:30  

   פנים קבלת
 אולם אקסודוס

 2013,  במארס14, יום חמישי
21:00  

   פנים קבלת
  אולם אקסודוס

 

  

   מיוחדים אירועים
 בשעה אביב בתל משוער סיום .בבוקר 7:30 בשעה רידינג מסוף -  אביב מתל יציאה .בגליל לישראל קימת קרן למפעלי מיוחד סיור

  .בערב 19:00

  

  2013,  במארס10, יום ראשון
  הטיול מסלול

  

  .א"בת רידינג ממסוף יציאה  07:30
  

 קצרצר בשביל הליכה .ההיסטורי היערן בית ליד  קל וכיבוד בנצרת הקפיצה בהר ל"קק של צפון מרחב אנשי עם מפגש  09:30

 נתיב - "הבשורה שביל" דרכו את מתחיל הקפיצה בהר .יזרעאל עמק על מרהיבה יתתצפ נקודת ,הדתות למצפור המוביל

  .נחום לכפר המוביל מ"ק 62 שאורכו צלייני
  

 קמפינג אתר פועל בפארק .לכנרת הנהר לשפך סמוך ,הירדן של המזרחית בגדה השוכן גדול טבע פארק – הירדן פארק  12:00

 שרידי נחשפו ,הפארק שבתחום ,צידה בית העתיקות באתר .בטבע לינה לעודד ל"קק של הכללית במגמה המשתלב ,חדש

 בימי .המקרא מימי ביישוב שנמצא ביותר הגדול הוא הקדומה העיר של השער .גשור ממלכת בירת כנראה ,קדומה עיר

  .ישו של משליחיו שלושה לפחות התגוררו שבו דייגים כפר כאן שכן השני הבית
  

  .הישראלית ולחקלאות המים למשק המאגרים חשיבות את שימחיש מקומי חקלאי עם מפגש – מחניים מאגר  13:30
  

  .צהריים ארוחת  14:15
  

 ,הכנרת מי איכות על לשמור שנועד ,האגם .דונם כאלף על המשתרע אגם בחולה ל"קק יצרה 1994 בשנת .החולה אגמון  15:30
 למצב בהתאם האגם באתרי ויעצור מיוחד ברכב יתקיים רהסיו .בחורף עופות אינספור מבלים שבו ,מדהים טבע לאתר הפך

  .בשטח

  
  


