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ן ראשו ם  ו אר 31, י ו נ בי תש"ט, 2010    ע"ז בשבט 
              

6:301 – 19:00   

  מאזן החוסן והביטחון הלאומי של ישראל

   הבינתחומי הרצליה, ר כנס הרצליה"יו ו המכון למדיניות ואסטרטגיהראש, דני רוטשילד.) מיל(אלוף : ר"יו

  משרד ראש הממשלה, ר המטה לביטחון לאומי" יו;מי לראש הממשלהיועץ לביטחון לאו, עוזי ארדר "ד

  ל "צה, ל"סגן הרמטכ, גנץ) בני(בנימין אלוף 

  ל משרד החוץ"מנכ, יוסי גלהשגריר 

  שר הרווחה והשירותים החברתיים, הרצוג) י'בוז(יצחק כ "חה
- -- -- -- -- -- 

  2010דדי הרצליה מ

   הרצליה הבינתחומי, ייםהמשנה לנשיא לעניינים אקדמ, רפי מלניק' פרופ

   אוניברסיטת חיפה, דור- גבריאל בן' פרופ

 

   נשיא הבינתחומי הרצליה, אוריאל רייכמן' פרופ: דברי סיכום
 

    

  

19:45 – 21:00  

  מעמד הפתיחה
ו   הבינתחומי הרצליהנשיא , אוריאל רייכמן' פרופ                      :ר"י

ת ו כ ר    הרצליהש העיררא, יעל גרמן                 :ב

   הרצליההבינתחומי, יהדיפלומטיה ואסטרטג, יקן בית ספר לאודר לממשלד, אלכס מינץ' פרופ                                    

  

ה ח י ת פ ם  ו א  Dr. Dominique Strauss-Kahn, Managing Director, International Monetary Fund (IMF) :נ

  

ם ו כ י ס י  ר ב   נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר' פרופ :ד

    

  21:15   

  ם לכבוד הוועדה המייעצת הבינלאומית של כנס הרצליה קבלת פני

ת ו כ ר  Richard D. Heideman, Chairman, International Advisory Board of the Herzliya Conference                 :ב

  
  

  
  

  

ת י נ ו ש א ר ת  י נ כ ת  
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י ם שנ ו אר 1, י תש"י, 2010 בפברו   ע"ז בשבט 

  

08:30 – 10:15   

  ישראל-ב"יחסי ארה? בן יקירעודנו 
   לשעבר שרת החוץ;ראש האופוזיציה, ציפי לבניכ "חה

----------- 
  סגן שר החוץ,  אילוןאלדניכ "חה

H.E. James B. Cunningham, Ambassador of the United States to Israel 

Amb. Alfred Moses, Chairman, UN Watch 

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

  "הארץ", אלוף בן:  מנחה
  

  

  

10:30-45:11   

  תקשורת אסטרטגית לישראל:  העולמיתעל התודעההמערכה 
Martin Kace, President, Empax 

Dr. Josef Joffe, Publisher-Editor, Die Zeit; Hoover Institution, Stanford 

  משרד החוץ, עידו אהרוני

  ישראל ר קבוצת יורו"יו, אייל ארד

  לונדון', קינגס קולג, גור צלליכין: מנחה

  

  

10:30 – 12:00   

   עלות מול תועלת–) OECD(ישראל והארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי 
  המסחר והתעסוקה, שר התעשייה, אליעזר- בנימין בןכ "חה

Nicola Bonucci, Director for Legal Affairs, OECD 

  התאחדות התעשיינים בישראל , ראש אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים, דן קטריבס

  המכון הישראלי לתכנון כלכליל "מנכ, דרור שטרום

  להגנת הסביבהל המשרד "מנכ, יוסי ענברר "ד

  שרד החוץמ, להל כלכ"מנכס, באא- אירית בןהשגרירה 

  ל המשרד להגנת הסביבה"לשעבר מנכ, נחמה רונן: מנחה
  

  

51:21 – 54:31   

   והתהליך המדיניפיתוח כלכלי, ביטחוןהקשר בין 
Sir Ronald Cohen, Chairman, The Portland Trust  

Valerie Hoffenberg, Special Representative for the Economic, 
Cultural, Commercial, Educational, and Environmental 
Dimensions of the Middle East Peace Process, France 

 לשעבר ראש שירות הביטחון ; טפחות-ר דירקטוריון בנק מזרחי"יו, יעקב פרי
  הכללי  

  נשיא קבוצת מרחב, יוסף מימן

  המסחר והתעסוקה, ההתעשייל משרד "נכמ, מישרון קד

  ל קרן פורטלנד ישראל "כנמ, דילעיבל גע.) ילמ(ל "את: מנחה
----------- 

המשנה לראש הממשלה והשר לשיתוף פעולה אזורי , סילבן שלוםכ "חה
 ולפיתוח הנגב והגליל

  

  

13:45-12:15 

   ?מנופי הצמיחה החדשים של ישראל: כלכלה ירוקה וקלינטק
  

  השר להגנת הסביבה, גלעד ארדןכ "חה
-----------  

Martin Kace, President, Empax 

,  מדענית ראשית;המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח,  לאה בם'פרופ
  התעשייה האווירית 

Peter L. Corsell, CEO, Gridpoint Inc.; Fmr. Chairman of the 
World Economic Forum’s Council on Sustainable Energy 
John (Ionannis) Antoniadis, CEO, Rosebud Energie 
Deutschland GmbH  

, מייסד וראש המכון למדיניות אנרגיה מתחדשת, יצחק ברזיןר "ד:  מנחה

  הבינתחומי הרצליה

  

  

12:15-13:45   

  אמצעים להעברת המסרבניין הכוח ו:  העולמיתעל התודעההמערכה 
, בית ספר סמי עופר לתקשורת, דיקן מייסד, לטר- עם למלשטרייךר נ"ד

   הרצליההבינתחומי

  בריטניהגריר ישראל בש, ורשארון פרוהשגריר 

  המשרד ראש הממשל - לאומית מטה להסברהמנהל , מר ירדן ותיקאי

  מכון ראות, נשיא מייסד, גידי גרינשטיין

  יורו ישראל, שותף מייסד, ליאור חורב

Lorna Fitzsimons, CEO, BICOM  
  1ערוץ , מנשה רז: מנחה

  

  

 

30:41 – 30:61   

  הממד האזורי: התהליך המדיני
   קדימה פלגתמ ;לשעבר שר הביטחון ,זשאול מופ.) 'מיל(ל "כ רא"חה

Prof. Amb. Daniel C. Kurtzer, Professor Woodrow Wilson School, Princeton University 

Elliott Abrams, Senior Fellow for Middle Eastern Studies, Council on Foreign Relations 

  אוניברסיטת חיפה , לחקר הביטחון הלאומימנהל המרכז , דן שיפטןר "ד

  הבינתחומי הרצליה, ר כנס הרצליה"יו וראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, דני רוטשילד.) מיל(אלוף 

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

    10ערוץ , רביב דרוקר: המנח
----------- 

 לה והשר המופקד על שירותי המודיעין והוועדה לאנרגיה אטומיתסגן ראש הממש, דן מרידורכ "חה
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00:17 – 45:81  

  ב והסדר העולמי"ארה? ראשונה בין שווים

Hon. Ferenc Gyurcsány, Fmr. Prime Minister of Hungary 

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

Amb. Igor Neverov, Ambassador of the Russian Federation to Sweden 

Amb. Yoshiji Nogami, President, Japan Institute of International Affairs 

  ל משרד החוץ " לשעבר מנכ;םאוניברסיטה העברית בירושליה, ריאבינ למהש' ופרפ

Moderator: Dr. Josef Joffe, Publisher-Editor, Die Zeit; Hoover Institution, Stanford  
---------- 

Hon. Frank-Walter Steinmeier, Leader of the Opposition, Germany; Fmr. Minister of Foreign Affairs of Germany  
   

 

45:19 – 30:21  

   האתגר הגלובאלי–שינויי אקלים 
   הרצליההבינתחומי, טגיההמכון למדיניות ואסטר, ר הוועד המנהל"יו, ישראל מקוב:  ר"יו

Prof. Thomas Schelling, Distinguished University Professor, University of Maryland; Nobel Memorial Prize in 
Economic Sciences Laureate 

  אתגרי הכלכלה העולמית? היחלצות מהמשבר

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

Mortimer B. Zuckerman, Editor-in-Chief, U.S. News & World Report 
  ר דירקטוריון בנק דיסקונט"יו, יוסף בכרר "ד

  "ידיעות אחרונות", סבר  פלוצקר: מנחה
  

שי י ם של ו אר2, י בפברו   ע"תש, ח בשבט"י, 2010,  

  

08:30 –9:450  

  מורשת יהודיתלזהות ו לחינוך
  אריה דרעיהרב 

  לשעבר שרת החינוך, יולי תמיר' כ פרופ"חה

  נסיס'רן גל ק"מנכ, ןשטר לעזרא.) 'ילמ(אלוף 

  1ערוץ , מנשה רז: מנחה

  

  

  

08:30 – 09:45  

  2025 משק החשמל של ישראל בשנת ?אנרגיה גרעיניתגז או 

  שתיות הלאומיותמשרד הת ל"נכמ, מחצ שאול

  ל חברת החשמל"מנכ, עמוס לסקר

המכון למחקרי ביטחון , עמית מחקר בכיר; המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח, עוזי עילם.) מיל(ל "תא
  לאומי

  ל דלק אנרגיה"מנכ, גדעון תדמור

Dr. Steven W. Popper, Senior Economist, RAND 

  מ" והשקעות בעקוגלר פיתוח ל"נכמ, רקוגל) חזי(חזקאל י: חהמנ
          

  

0:001 – 51:11  

  מקורות אנרגיה חלופיים לתחבורה: גמילת העולם מנפט
R. James Woolsey, Venture Partner, VantagePoint Venture Partners; Fmr. 
Director of the CIA 

 נשיא המכון הישראלי לתכנון כלכלי, יוסי הולנדר 

Dr. Paul Werbos, Program Director, US National Science Foundation  

  
   "TheMarker",  ועורך ראשי"הארץ"ל קבוצת "סגן מו, יא רולניקג: חהמנ
  

  

  

  

10:00 – 11:30  

  תשתיות המחקר והפיתוח האזרחיות של ישראל: ההשקעה בצמיחה עתידית
  מועצה הלאומית למחקר ולפיתוחר ה"יו, עודד אברמסקי' פרופ

----------  

אוניברסיטה ה, בעפקולטה למדעי הט ה;מועצה הלאומית למחקר ולפיתוחה, רקשו רמונהח' ופפר
  העברית בירושלים

  מ"ילולמבדה טכנולוגיות בעק, שיען רא מד;מועצה הלאומית למחקר ולפיתוחה, וןאור שהמ ר"ד

 ;מועצה הלאומית למחקר ולפיתוחה, פ בינלאומיים"ר הוועדה הלאומית לקשרי מו"יו, מינה טייכר' פרופ
  אוניברסיטת בר אילן, לשעבר סגן נשיא לענייני מחקר ופיתוח  

  כון ויצמן למדע מ;מועצה הלאומית למחקר ולפיתוחה, יידין דודא' פרופ

אוניברסיטת ,  בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה;מועצה הלאומית למחקר ולפיתוחה, דוד הורן' פרופ
  תל אביב

  קול ישראל, יצחק נוי ר" ד:מנחה
--------  

  ר המדע והטכנולוגיהש, יץהרשקוב ניאלד' ופפרכ "חה
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17:30-16:00 

ת"ופה בעולם ובמזהתפקידה של איר  
Hon. Dr. Martin Barták, Deputy Prime Minister and Minister of 
Defense, Czech Republic 

Hon. Miguel Ángel Moratinos, Minister of Foreign Affairs of 
Spain  

, המכון למדיניות ואסטרטגיה, עמית מחקר בכיר, טומי שטיינר: מנחה
  הבינתחומי הרצליה

 

  

  

30:15 – 15:17  

  פיתוח כלכלי של ערביי ישראל
   ר הכנסת"סגן יו, אחמד טיביר "כ ד"חה

, סירק'צהדרוזי וה, נהל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבימ, ףייס ימןיא
  שרד ראש הממשלהמ

  " לה'נח"קפה , עליםב, הל'סאמר נח

 Galil Softwareל "מנכ,  סעידסאינ

  מ''ים בעמודלים כלכלי ל"נכמ, יןשיינ יעקב ר''ד

  ר הוועדה המייעצת להשקעות במגזר הערבי"יו, דב לאוטמן

  10ערוץ , נדב פרי: מנחה

-----  

   המיעוטיםענייני לער המופקד הש, מןבישי ברוורא' ופפרכ "חה

  

  

  

15:45 – 17:00  

  ? תחרות או שותפות– והחברה האזרחית מגזר עסקי, ממשליחסי 
  רותים החברתייםשרד הרווחה והשיל מ"מנכ, 'יץנחום איצקוב

  ותת לשובער עמ"יו, ישעד חר- גיל

  י"רן רשל ק"מנכ, וףאלי אלאל

 הבינתחומי, המכון למדיניות ואסטרטגיה, ר הוועד המנהל"יו, שראל מקובי
  הרצליה

  ר מעלה" יו;םל בנק הפועלי"שעבר מנכל, יוז צבי

    פרשנית לעניינים חברתיים, יסינ תירו: מנחה

---------  

Dr. Arthur C. Brooks, President, American Enterprise Institute 
(AEI)   

  

  

  

18:15-17:30  
  אום הנשיאנ 
  Harvey Krueger, Vice Chairman, Barclays Capital: ר"יו

  שמעון פרס כבוד נשיא המדינה

  

1:151 – 12:45  

  תפקידה של ישראל: גמילת העולם מנפט
Dr. Gal Luft, Executive Director, Institute for the Analysis of Global Security 

ראש  היועץ הכלכלי ל;משרד ראש הממשלה, הלאומית לכלכלה ראש המועצה, ין קנדל'יוג' פרופ
  הממשלה

  מ"אורמת טכנולוגיות בע, ר וטכנולוג ראשי"יו, יהודה ברוניצקי

  בן גוריון' אונ, סגן הנשיא ודיקן למחקר ופיתוח ,מוטי הרשקוביץ' ופפר

  ני קרנות ישראליותימ'ג, איתותפה עצמש, ריב ארנה ר''ד

  נשיא המכון הישראלי לתכנון כלכלי, יוסי הולנדר:  מנחה
----------- 

  השר לתשתיות הלאומיות, עוזי לנדאור "דכ "חה

  

  

54:11 – 513:1   
 21-הכנת דור העתיד לחיים במאה ה: החינוך בישראל
   נשיא התאחדות התעשיינים בישראל, שרגא ברוש

  גנית נשיא אינטל העולמית ס;לינטל ישראל א"מנכ, רגמקסין פסב

  )ח"מט( ל המרכז לטכנולוגיה חינוכית"מנכ, הר- גילה בן

  משרד הביטחון, ת"סגן מדעי לראש מפא, יעקב נגל.) מיל(ל "תא

אלביט ,  סגן נשיא למצוינות הנדסית וטכנולוגית;פיתוחלהמועצה הלאומית למחקר ו, חיים רוסו
  מערכות 

, יו לחינוך הומניסט"קתדרת אונסק ראש ;המכון למחשבה חינוכיתראש , נמרוד אלוני' פרופ: מנחה
  סמינר הקיבוצים

----------- 
  שר החינוך, גדעון סערכ "הח
  

        

 

45:13 – 30:15    

  הצעות חוקי משילות חדשים–משבר המשילות בישראל 
  משרד ראש הממשלה ל"נכמ, איגב איל

  ר ועדת הכנסת "יו, יריב לויןכ "חה

   בית המשפט העליוןלשעבר סגן נשיא, אל חשיןמישהשופט 

  יצוערים למנהל ציבור-ממייסדי עתידים , שיצחק דב

  מכללה למינהלה, יםית הספר למשפטב, ותסוזי נב 'פרופ

Prof. David H. Rosenbloom, Chair Professor of Public Management, City 
University of Hong Kong 

  ל המכון הישראלי לתכנון כלכלי"מנכ, דרור שטרום:  מנחה

  

 

14:00 – 15:30  

   ואתגרים במדיניות, ת חברתיותדילמו,  תמונת מצב- האוכלוסיה הקשישה בישראל 
    שחקן, חיים טופול:  דברי פתיחה

  אוניברסיטת חיפה, בית הספר לעבודה סוציאלית, אריה רימרמן' פרופ

  מכון ברוקדייל, ק חביב'ג' פרופ

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ל בכיר לשירותים אישיים וחברתיים"סמנכ, מוטי וינטר

  מ "ר דירקטוריון כלל אחזקות עסקי ביטוח בע" יו;ות חברות לביטוח חייםר התאחד"יו, אביגדור קפלן

  ל המשרד לענייני גמלאים"מנכ, אהרון אזולאי

  רותי בריאות כלליתי ש;אוניברסיטת חיפה, יעקב גינדין' פרופ:  מנחה
----------- 

  סגנית השר לענייני גמלאים, לאה נסר "כ ד"חה



 
5  

  

19:40-18:20  

  הממד האסטרטגי: ישראל-אירופה-ב"היחסים ארהמשולש 
Dr. Christian Schmidt, MdB, Parliamentary State Secretary, Federal Ministry of Defense, Germany  

Dr. Ronald D. Asmus, Executive Director, Transatlantic Center and Strategic Planning, German Marshall Fund 
of the US 

Gen. Klaus Naumann, Former Chairman, North Atlantic Military Committee 

  ו"ונציג ישראל בנאט איחוד האירופילמוסדות ה ישראלשגריר , אלקורי רןהשגריר 

Lt. Gen. (ret.) Dennis Cavin, Vice President of Air and Missile Defense Strategic Initiative, Lockheed Martin 

Moderator: Dr. Constanze Stelzenmüller, Senior Transatlantic Fellow, German Marshall Fund of the US  
    

  

20:30 – 21:30   

  פלסטיני- המסלול הישראלי: התהליך המדיני
  הבינתחומי הרצליה, ר כנס הרצליה" ויוראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, דני רוטשילד.) מיל(אלוף :  ר"יו

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

H.E. Dr. Salam Fayyad, Prime Minister, Palestinian Authority 

  

  
  

י ע י רב ם  ו אר 3, י בפברו תש"י, 2010    ע"ט בשבט 

  

08:30 – 15:10  
  אלימות וביטחון אישי: המלחמה מבית

Police Commissioner Raymond Walter Kelly, Police Commissioner NYPD 

  ל משטרת ישראל"מפכ, דודי כהןרב ניצב 
-----------  

  ל משרד המשפטים"מנכלשעבר , אהרן אברמוביץ

  משטרת ישראל, ראש אגף חקירות ומודיעין, יואב סגלוביץניצב 

  פנים המשרד לביטחון הל "מנכ, גי פלגח

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, וןל לשירותי תק''מנכס, יטשרב חלר

  ראש המכון לחינוך דמוקרטי, יעקב הכט

  2ערוץ , ילנה דייןאר "ד: חהמנ

  

  

08:30 – 00:10  

   ועיראקןאפגניסט, פקיסטן: מבחן האסטרטגיה האמריקנית באזורי משבר
Dr. Colin Kahl, US Deputy Assistant Secretary of Defense for the Middle East 

Prof. Kori Schake, Research Fellow, Hoover Institution 

  יים המשרד לעניינים אסטרטג,ל"המשנה למנכ, יוסף קופרווסר.) מיל(ל "תא
Mr. Elmar Brok, MEP, Chairman, European Parliament Delegation for Relations with 
the United States 

Moderator: Dr. Neil Livingstone, Chairman and CEO, Executive Action LLC 
 

          

  

10:30 – 45:11  

  במזרח התיכון הפנימית והיציבות הדינאמיקה הפוליטית 
Roya Hakakian, Author 

וניברסיטת תל א, םייאיראנן לתוכניות מיוחדות וראש המרכז ללימודים קיד, רימנש ודד' ופפר
  אביב

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

Judith Miller, City Journal 

 

 10ערוץ , צבי יחזקאלי

Moderator: Prof. Shelly Deane, Bowdoin College  

  

  

30:10 – 45:11  

   לקחי העבר  ואתגרי העתיד– לישראל חבר המדינותעשרים שנה לעליית יהדות 
  השרה לקליטת העלייה, סופה לנדברכ "חה

---------  

   המשרד לקליטת העלייה, ראשיהמדען ה, חנין) זאב(ולדימיר 

   חברת החשמלל"סמנכ, יעקב חאין

Prof. Mikhail Chlenov, Secretary General, Euro-Asian Jewish Congress 
  משרד ראש הממשלה, ראש לשכת הקשר נתיב, עמי- נעמי בן

  RTBI, מר מרק מאירסון

  תרוסיפדרצייה הלהשגרירה המיועדת של ישראל  ,דורית גולנדר: מנחה

  



 
6  

 

:45 11–:15 13  
  מודדות עם מסרי האסלאם הרדיקלי  ההת

Baroness Pauline Neville-Jones, Shadow Security Minister, House of Lords 

  מרכז שלם, עמית בכיר, מרטין קרמר' פרופ

Matthew Sinclair, Research Director, TaxPayers' Alliance  

Dr. Rami Nasrallah, International Peace and Cooperation Center 

  הבינתחומי הרצליה, המכון למדיניות ואסטרטגיה, מנהל המחקרים, ר שמואל בר" ד:מנחה
----------- 
President José María Aznar, Fmr. Prime Minister of Spain; President, 
Foundation for Social Studies and Analysis  

  

 

12:00 – 13:15    

   שילוב החברה האזרחית והמגזר העסקי –שראלי הטמעת תרבות המוכנות בעורף הי

  גן שר הביטחוןס, איוילנ תןמ.) 'ילמ(כ אלוף "חה

   מכון ראות, נשיא מייסד, גידי גרינשטיין

  ל סלקום"מנכ, עמוס שפירא

  מכון ויצמן למדע, מכון דוידסון לחינוך מדעי ל"נכמ, מןריאל הייאר "ד.) ילמ(ל "תא

  ראלית לטראומההקואליציה היש, דבורה בלוםר "ד

  1ערוץ , יואב לימור: מנחה

  

  

:0014 – 15:15 

  חיסכון הפנסיוניברגולציה בשוקי ההון ו

  גן שר האוצרס, הןכ יצחק כ"חה

  ל בנק דיסקונט לישראל"מנכ, גיורא עופר

  קבוצת מגדל, ל"משנה למנכ, יניבגיל 

  קבוצת הביטוח שקל, ר מייסד"יו, מאיר אוזן

   המסלול האקדמי– למנהל המכללה, יורם עדן' פרופ

   הרצליההבינתחומי, דיקן מייסד, אמיר ברנע' פרופ:  מנחה

  

  

14:00 – 15:15  

   השלכות אסטרטגיות–איראן כמדינת סף גרעינית 
Amb. Tim Guldimann, Fmr. Swiss Ambassador to Iran; Professor of International 
Relations, University of Frankfurt 

Dr. Patrick M. Cronin, Senior Advisor and Senior Director of the Asia-Pacific Security 
Program, Center for New American Security 

Prof. Francois Heisbourg, Chairman, International Institute for Strategic Studies and of 
the Geneva Centre for Security Policy 

  הרצליההבינתחומי, המכון למדיניות ואסטרטגיה, מנהל המחקרים, אל ברשמור "ד

Moderator: Amb. Sir Michael Pakenham, Access Industries; Fmr. Chairman of the UK 
Joint Intelligence Committee 
----------- 

  המשנה לראש הממשלה והשר לעניינים אסטרטגיים, משה יעלון.) מיל (ל"ראכ "חה

  
        

  

03:51-00:71     

   אתגרי כלכלת ישראל : מינוף המשבר העולמי
  ל משרד האוצר"מנכ, חיים שני

  הבינתחומי הרצליה, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, רפי מלניק' פרופ

  בנק ישראל, ר הוועדה המייעצת" יו;ר מגדל"יו, אהרן פוגל

נק לאומי ב, וןקי וראש החטיבה לשוקי האש מערך אסטרטגיה ופיתוח עסר, וןציד ניאלד' ופפר
  לישראל

  סגן עורכת כלכליסט , םגרינבאו עידן: חהמנ
----------- 

  נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר' פרופ

  

  

15:30 – 00:17  

   של איראן גרעיניתתוגלובאלימשמעויות אזוריות ו: פריצת הסכר
Prof. Thomas Schelling, Distinguished University Professor, University of Maryland; 
Nobel Memorial Prize in Economic Sciences Laureate  

Prof. Hitoshi Tanaka, Fmr. Deputy Minister of Foreign Affairs of Japan; Senior Fellow, 
Japan Center for International Exchange (JCIE) 

Prof. Paul Bracken, Professor of Management and Political Science, Yale University  

Dr. Bruno Tertrais, Senior Research Fellow, Fondation pour la Recherche Stratégique 
(FRS) 

  אוניברסיטת תל אביב,  ישראל- יצחק בן' פרופ.) מיל(אלוף 

Moderator: Adam Ward, Director of Studies, IISS 
  
  

        

  

17:15 – 30:18  

  המשפט הבינלאומי ושדה הקרב בן זמננו
Prof. George Fletcher, Cardoso Professor of Jurisprudence, Columbia Law 
School 

  הרצליההבינתחומי, בית ספר רדזינר למשפטים, אמנון רובינשטיין' פרופ

   הרצליההבינתחומי, בית ספר רדזינר למשפטים, ליאב אורגד

   הרצליההבינתחומי, המכון הבינלאומי למדיניות נגד טרורמנהל , בועז גנורר "ד

  ד דבורה חן"משרד עו, דבורה חן :מנחה

  

  

15:17 – 30:18  

   מרכיב בביטחון הלאומי–הסתגלות לשינויי אקלים 

  ר קרן קיימת לישראל"וי, לראפי שטנצ

   ירספהמכללה האקדמית ,  בית הספר למשפטים,התכנית למשפט וסביבהש רא, יןקרס אור ר"ד

  ש בית ספר פורטר ללימודי הסביבה אוניברסיטת תל אביברא, טאלפר סנחפ' ופפר

  הסביבה   המשרד להגנת,ראשיהדען המ, ר בר אוישעיהור "ד

  וניברסיטת חיפהא, יהאסטרטג-אש הקתדרה לגיאור, פרסו רנוןא' ופפר
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19:45  

  2010נאום הרצליה 
ו   הבינתחומי הרצליה נשיא, אוריאל רייכמן' פרופ                          :ר"י

ה י ל צ ר ה ם  ו א ראש הממשלה, בנימין נתניהו  :נ  

ם ו כ י ס י  ר ב הבינתחומי הרצליה, ר כנס הרצליה"יוראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ו, דני רוטשילד.) מיל(אלוף       :ד  
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ם לי ו לחנות העג   *השו
  

  

  

. הדברים הנאמרים בדיון אינם לייחוסלפיהם , Chatham House-בהתאם לכללי ההשולחנות העגולים בכנס הרצליה מתנהלים  ∗∗∗∗
ות דיונים אלה מתקיימים במהלך ימי הכנס ונועדו לאפשר ליבון מעמיק של סוגי. דיונים נועדו למספר מצומצם של מוזמניםה

  . י מומחים ומעצבי מדיניות"מרכזיות ע
  

 

  משמעויות לסדר העולמי ולמזרח התיכון:  ב"ות עוצמתה של ארהשתפי

  

Dr. Dov S. Zakheim, Fmr. US Undersecretary of Defense  ר"יו:                                                          

  :מתדיינים

Elliott Abrams, Senior Fellow for Middle Eastern Studies, Council on Foreign Relations  

Prof. Amb. Daniel C. Kurtzer, Professor Woodrow Wilson School, Princeton University 

Dr. Samantha Ravich, Fmr. National Security Advisor to the US Vice President 

Jonathan Paris, Senior Fellow, Atlantic Council  

  

 
  השלכות על ההרתעה:  קוטבי- על סף מזרח תיכון גרעיני רב

   הרצליההבינתחומי, המכון למדיניות ואסטרטגיה, מנהל המחקרים, שמואל ברר "ד: ר"יו

  

  :מתדיינים

Prof. Thomas Schelling, Distinguished University Professor, University of Maryland; Nobel Memorial 
Prize in Economic Sciences Laureate  

Prof. Kori Schake, Research Fellow, Hoover Institution 

 
  

  

  ו "העמקת היחסים עם האיחוד האירופי ונאט: ישראל והמערב

  ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, עודד ערןר "ד: ר"יו

  :  מתדיינים

Dr. Ronald D. Asmus, Executive Director, Transatlantic Center and Strategic Planning, German 
Marshall Fund of the US 

H.E. Michael Žantovský, Ambassador of the Czech Republic to the United Kingdom 

מנהל הפורום האטלנטי של ישראל; המכון למדיניות ואסטרטגיה, עמית מחקר בכיר, שטיינרטומי   

  משמעויות לישראל: ב"תכנית הגנת הטילים החדשה של ארה

   רלשעבר מפקד חיל האווי, הואלי- בן יתןא.) 'ילמ(לוף א: ר"יו

   :מתדיינים

Lt. Gen. (ret.) Dennis Cavin, Vice President of Air and Missile Defense Strategic Initiative, Lockheed 
Martin 

  לשעבר ראש מנהלת חומה במשרד הביטחון; ל רובינקון"מנכ,  רוביןעוזי

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

  

  

  ניהול סיכונים ושיטות חדשות לתכנון אסטרטגי

                                                                                                      שרד החוץמ, ניחטיבה לתכנון מדיאש הר, וןעצי ערן: ר"יו

  :מתדיינים

Prof. Paul Bracken, Professor of Management and Political Science, Yale University 

  יח ראש הממשלה ושר הביטחון לתהליך המדני של, הרצוג) מייק(ר מיכאל "ל ד"תא

Dr. Steven W. Popper, Senior Economist, RAND 

 

    תכנית פעולה:המערכה על התודעה העולמית

                                                                                                     ל לראש הממשלה"לשעבר יועצת לתקשורת בינ, מירי איזין.) מיל(מ "אל: ר"יו

  :מתדיינים

 Fern Oppenheim, Applied Marketing Innovations  

Dr. Emanuele Ottolenghi, Senior Fellow, Foundation for Defense of Democracies  

 

 לגיטימציה-המלחמה באינדוקטרינציית השנאה ובדה
  Elias Fattal                                                                                                                                               :ר"יו

  :יםמתדיינ

Richard D. Heideman, Chairman, International Advisory Board of the Herzliya Conference; Honorary 
President, Bna'I Brith International 

  ראש מכון מבט לתקשורת פלסטינית, יתמר מרכוסא

  הרצליההבינתחומי, המכון למדיניות ואסטרטגיה, מנהל המחקרים, שמואל ברר "ד
  ון אדלסון למחקרים אסטרטגיים במרכז שלםמכ, רמית בכיע, רמרטין קרמ' פרופ

Matthew Sinclair, Research Director, Taxpayers Alliance  


