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 כנס הרצליה

כ"ה באייר תשע"ח-| כ"ג 2018במאי,  10-8  
 

   

 

  
 . 14:00בשעה  08.05.18דלפקי הרישום לכנס יפתחו ביום ג' 

 שיון נהיגה או ת.ז).י(ר עקב נהלי האבטחה אנו מבקשים להצטייד בתעודה מזהה
 

  .לתשומת לבכם לא תותר כניסה עם נשקים למתחם הכנס
 

 מושב האופק הביטחוני: שיחה עם שר הביטחון. ב 10.05.2018ביום ה' 
 .8:00שעה ללמתחם  את ההגעהלהקדים  מומלץעקב הבידוק הביטחוני 
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 מושבי המליאה

 2018במאי,  8 | שלישי

 ורישום התכנסות 14:00
 

  מעמד פתיחה 15:00
 מליאת הרצליה  

 

 ברכות
 הבינתחומי הרצליההמרכז  , נשיא ומייסדאוריאל רייכמן פרופ'

לאודר לממשל, דיפלומטיה בית ספר  , דיקןבועז גנור פרופ'
 ), ICTמדיניות נגד טרור (ואסטרטגיה; מייסד וראש המכון ל

 הבינתחומי הרצליה

 הרצליה , ראש העירמשה פדלון מר
 

 אורח כבוד

H.E. Hazem Khairat, Ambassador of the Arab Republic of 
Egypt to Israel 

 מרכזינאום 

 יו"ר הכנסת  ,יולי (יואל) אדלשטיין ח"כ
 

 מנחה:
 , ראש בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי יונתן דייויסמר 

 וסגן נשיא לקשרי חוץ, הבינתחומי הרצליה

 
 התפוצותושר החינוך נאום:  16:15

 מליאת הרצליה  
 

 התפוצותו, שר החינוך נפתלי בנטהשר 
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שנה  70" לציון 70-הצגת פרויקט "מעשה ב 16:35
 למדינת ישראל

 הרצליהמליאת   
 

 , בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב, אלון רוזןפרופ' 
 הבינתחומי הרצליה

 

 רשר האוצ: ראיון אישי 16:45
 מליאת הרצליה  

 

 , שר האוצר משה כחלון השר

 "פוליטית, חדשות "וואלה, פרשנית טל שלוגב'  עם:
 

 סדר עולמי חדש? שיח קברניטי מדיניות ומודיעין 17:10
 רצליהמליאת ה  

 

 נאום:

Dr. Liane Saunders, Strategy Director and Strategic 
Programmes Coordinator, Foreign and Commonwealth Office 

 דיון בהשתתפות:

 , לשעבר ראש המוסדתמיר פרדומר 

Hon. Marcel Lettre, Vice President for National Security, 
Lockheed Martin; Former U.S. Under Secretary of Defense  
for Intelligence  

Hon. Amb. Victoria Nuland, Chief Executive Officer, Center 
for New American Security; Former U.S. Assistant Secretary of 
State for European and Eurasian Affairs 

Lt. Gen. VG Khandare, PVSM, AVSM SM, Former Director 
General of the Indian Defence Intelligence Agency; Former 
Deputy Chief of the Indian Integrated Defence Staff 

Maj. Gen. Jonathan Shaw CB CBE, Chairman, Optima;  
Former U.K. Assistant Chief of Defence Staff (Policy) 

 לאומי, , פרשן בכיר לענייני צבא וביטחון רונן ברגמןד"ר  מנחה:
 New York Times עיתונאי בכיר, ;ידיעות אחרונות
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 ? האם ישראל ערוכה למלחמה הבאה 18:20
 לשעבר שיחה עם שרי ביטחון

 מליאת הרצליה  
 

 17-הרמטכ"ל ה ;, לשעבר שר הביטחוןמשה (בוגי) יעלון) .רא"ל (מיל

 , לשעבר שר הביטחוןשה ארנסמפרופ' 

, מנהל מחקרים, המכון למדיניות שאול שי) ד"ר .אל"מ (מילמנחה: 
המועצה  ראשלשעבר סגן , הבינתחומי הרצליה; )IPSואסטרטגיה (

 לביטחון לאומי

 

 עידן של פריצות דרך במחקר המדעי 19:00
 מליאת הרצליה  

 

“Immunotherapy to Combat Alzheimer’s Disease: From 
Dogma Breaking to a Therapy” 

Prof. Michal Schwartz, The Maurice and Ilse Katz Professorial 

Chair in Neuroimmunology, Weizmann Institute of Science; 

President, International Society of Neuroimmunology 

 

 

 הערכת כנס הרצליה 19:20
 מליאת הרצליה  

 

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

 

 סקירה כלכלית חברתית 19:45
 מליאת הרצליה  

 

לשעבר המשנה לנשיא לעניינים אקדמים, הבינתחומי , רפי מלניק פרופ'
 הרצליה; לשעבר חבר הוועדה המוניטרית של בנק ישראל

 
 חגיגיתקבלת פנים  20:30

 גן הפסלים  
 

 )למוזמנים בלבד(
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 2018במאי,  9|  רביעי
 

 לים ומנכ" לשגרירים תדרוך 07:15
 טרקלין אקווריום )למוזמנים בלבד(
 

 

 ן על סף עימות? אישראל ואיר 09:00
 בין צירים מתנגשים במזרח התיכון

 מליאת הרצליה  
 

Mr. Elliott Abrams, Senior Fellow for Middle East Studies, 
Council on Foreign Relations; Former Deputy Assistant to the 
President and Deputy National Security Advisor of President 
George W. Bush 

Mr. John Raine CMG OBE, Senior Advisor for Geopolitical Due 
Diligence, IISS; Former Director General with the Foreign and 
Commonwealth Office 

Dr. Gary Samore, Executive Director for Research, Belfer 
Center for Science and International Affairs, Harvard’s 
Kennedy School of Government; Former White House 
Coordinator for Arms Control and Weapons of Mass 
Destruction 

, )IPS, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה (עמוס גלעד )מיל.אלוף (
 הבינתחומי הרצליה

, עמיתת מחקר בכירה, המכון למחקרי ביטחון לאומי סימה שייןגב' 
)INSS סמנכ"לית המשרד לעניינים אסטרטגיים ); לשעבר 

 ; וידיעות אחרונות YNET, פרשן בכיר, חדשות רון בן ישימר  מנחה:
 2018אל לשנת חתן פרס ישר

 

 משטרת ישראלמפכ"ל  נאום 09:50
 מליאת הרצליה  

 

 משטרת ישראלמפכ"ל  ,רוני אלשייך רב ניצב
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 : בשניים שיחה 10:20
 שביניהם ומה לאומי חוסן, תרבות, אמנות

 מליאת הרצליה  
 

 , פסל, אמן בינלאומי רב תחומייעקב אגםמר 

התכנית  וראש םניינים אקדמייע, המשנה לנשיא לאלכס מינץפרופ' 
 ;, הבינתחומי הרצליהלפסיכולוגיה פוליטית וקבלת החלטות

  נשיא האגודה הישראלית למדע המדינה
 
 

 הסוף?  –" מדינותפתרון שתי ה" 10:50
 מה הלאה? – ישראל והפלסטינים

 מליאת הרצליה  
 

 נאום

 שב"כ , לשעבר ראשיורם כהןמר 

 :בהשתתפותדיון 

 , לשעבר אלוף פיקוד דרוםיום טוב סמיה) ד"ר אלוף (מיל.

 לשעבר רמ"ט שר הביטחון;, הרצוג )מייק(מיכאל  )מיל.(תא"ל 
   Washington Institute for Near East Policyבינלאומי,עמית 

 , חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית, רונית מרזןד"ר 
 אוניברסיטת חיפה

Mr. David Makovsky, Director, Project on the Middle East 
Peace Process, Washington Institute; Former Senior  
Advisor for Israeli-Palestinian Negotiations at the U.S. 
Department of State 

Mr. Ilan Goldenberg, Director, Middle East Security Program, 
Center for a New American Security; Former Chief of Staff to 
the Special Envoy for Israeli-Palestinian Negotiations at the 
U.S. Department of State 

 ; מעריבלענייני ערבים, גלי צה"ל בכיר פרשן, ג'קי חוגימר מנחה: 
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מערכת ההשכלה  – חזון הקמפוס העתידי 12:15
 הגבוהה בסימן מהפכה!

 מליאת הרצליה  
 

 תקצוב, עדה לתכנון ולוהו , יו"ריפה זילברשץפרופ' 
 המועצה להשכלה גבוהה

 
 
 

 ירושלים העירנאום: ראש  12:45
 רצליה מליאת ה  

 

  ירושלים העירראש  ,ניר ברקתמר 
 

 

 
 

 הפסקת צהריים 13:00
 
 

 ישראל: המימד האסטרטגי-יחסי ארה"ב 14:00
 מליאת הרצליה  

 

Hon. Mark Kirk, Former U.S. Senator 

), IPS, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה (עמוס גלעד )מיל.אלוף (
 הבינתחומי הרצליה

 מדיני בכיר, ידיעות אחרונות-ן פוליטיפרש, שמעון שיפרמר 

 
 
 

 המודיעין והתחבורהשר  :ראיון אישי 14:20
 מליאת הרצליה  

 

 שר המודיעין והתחבורה, ישראל כ"ץח"כ 
 

 "פוליטית, חדשות "וואלה, פרשנית טל שלוגב'  עם:
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 נאום: לשעבר שר החינוך והפנים 14:40
 מליאת הרצליה  

 

 הפניםוהחינוך  שעבר שר, לגדעון סערעו"ד 

 
 

 

 ישראל בין שני קטבים:  –" חמוץ/מתוק" 15:00
 עולם שלישי? מדינת מעצמת הייטק או

 מליאת הרצליה  
 

 הישראליח סקר עמדות: מגמות עומק בציבור ניתו

 "גיאוקרטוגרפיה", נשיא קבוצת אבי דגניפרופ' 

 נאום

 , מנכ"ל משרד ראש הממשלהאלי גרונרמר 

 :תפותבהשתדיון 

 , מנכ"לית משרד התחבורה והבטיחות בדרכיםאייל-קרן טרנרגב' 

 ;, יו"ר אסותא מרכזים רפואייםיהושע (שוקי) שמר) פרופ' תא"ל (מיל.
 לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות

, המחלקה למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביב; דוד-דן בןפרופ' 
 חברתי -מחקר כלכלישורש ל מוסד ,ומייסדנשיא 

 בישראל , נשיא התאחדות האיכריםאמיתי יבוד) מיל."מ (אל

  TheMarker,, כתב ופרשן בכיר, לשעבר עורך ראשיסמי פרץמר  מנחה:
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  – יהדות ארה"ב והתפוצות ,ישראל 16:30
 על מסלול התנגשות?

 מליאת הרצליה  
 

In cooperation with the Andrew H. and Ann R. Tisch Center  
for Jewish Dialogue at the Museum of the Jewish People at  
Beit Hatfutsot 

 נאום

בית ב העם היהודי , מוזיאוןדירקטוריון, יו"ר נה נבזליןיאירגב' 
 נדב; נשיאת קרן התפוצות

 

 :בהשתתפותדיון 

Dr. Anita Friedman, President, Koret Foundation 

Rabbi Pinchas Goldschmidt, President of the Conference of 
European Rabbis 

Rabbi Dr. Ari Berman, President, Yeshiva University 

 , הכנסתשדולה לחיזוק העם היהודי בתפוצות, יו"ר הנחמן שיח"כ ד"ר 

ראש מכון אבא אבן  לשעבר מנכ"ל משרד החוץ;, רון פרושאורהשגריר 
 לדיפלומטיה בינלאומית, הבינתחומי הרצליה

 , גלובספוליטית-מדינית, כתבת טל שניידר: גב' מנחה

 
 

 ישראל?לאיום אסטרטגי  – שחיתותה 17:40
 מליאת הרצליה  

 

, לשעבר ראש אגף החקירות והמודיעין, מני יצחקיניצב (בדימוס) 
 משטרת ישראל
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 מנהיגות ארה"ב במבחן אתגרי המזרח התיכון  18:10
 מליאת הרצליה  

 

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

Hon. 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 

 , לשעבר שגריר ישראל בארה"בזלמן שובלהשגריר 

ראש מכון אבא אבן  ;לשעבר מנכ"ל משרד החוץ, רון פרושאורהשגריר 
 לדיפלומטיה בינלאומית, הבינתחומי הרצליה

 , חברת החדשות מגישה ופרשנית בכירה, דנה ויס: גב' מנחה

 

 
 

 נאום: עוזר מזכ"ל נאט"ו 19:00
 מליאת הרצליה  

 

Dr. Antonio Missiroli, Assistant Secretary General of NATO 
for Emerging Security Challenges 
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 ב הרוסי" למזרח התיכוןשובו של "הד 19:20
 מליאת הרצליה  

 

In cooperation with Kennan Institute, Woodrow Wilson Center 

Mr. Matthew Rojansky, Director, Kennan Institute, Woodrow 
Wilson Center 

Prof. Irina Zvyagelskaya, Chief Research Fellow, Institute of 
Oriental Studies, Russian Academy of Sciences; Expert, Valdai 
Discussion Club, Moscow 

לשעבר מנכ"ל  ;ירושליםב, האוניברסיטה העברית שלמה אבינריפרופ' 
 משרד החוץ

, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה דימה אדמסקי פרופ'
 ואסטרטגיה, הבינתחומי הרצליה

, מנהל מחקרים, המכון למדיניות שאול שי) ד"ר .אל"מ (מיל
המועצה  ראשלשעבר סגן ), הבינתחומי הרצליה; IPSואסטרטגיה (

  לביטחון לאומי

 כנית "העולם היום",, ראש תחום החוץ ומגיש תמואב ורדימר מנחה: 
  תאגיד השידור הציבורי "כאן" 

 
 

 כך נגדיר מחדש חוסן לאומי –חברתי זה כלכלי  20:10
 מליאת הרצליה  

 

 , חברת כנסתאבקסיס-אורלי לויח"כ  

 
 
 

 קבלת פנים  20:30
 גן הפסלים  

 

 )למוזמנים בלבד(
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 2018במאי,  10 |חמישי 
 
 
 
 

 ון שיחה עם שר הביטח :ביטחוניהאופק ה 09:00
 מליאת הרצליה  

 

 , שר הביטחון אביגדור ליברמן השר

), IPS, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה (עמוס גלעד )מיל.אלוף ( :עם
 הבינתחומי הרצליה 

 
 
 

 הפרספקטיבה הסינית – עולמיסדר  09:30
 מליאת הרצליה  

 

 

Mr. Ronnie C. Chan, Thought Leader; Chairman, Hang 
Lung Properties Ltd. 

 

 
 

מדינה יהודית, דמוקרטית ובטוחה? – 2028 10:00  
 מליאת הרצליה  

 

 ; "המחנה הציוני" ;, יו"ר "התנועה"ציפי לבניח"כ 
 לשעבר שרת החוץ
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סיכויים,  שיח אסטרטגי על הזירה הגלובלית: 10:20
 "ברבורים שחורים"סיכונים ו

 מליאת הרצליה   
 

 :בהשתתפותדיון 

, כלכלן ראשי, בנק הפועלים; ליאונרדו (ליאו) ליידרמןפרופ' 
 אוניברסיטת תל אביב

  הוועדה ל"למנכ המשנה לשעבר, לויטה (אלי) אריאל ר"ד
 Carnegie Endowment for International Peace,בכיר עמית ;אטומית לאנרגיה

בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה  , דיקןבועז גנור פרופ'
 ), ICTיה; מייסד וראש המכון למדיניות נגד טרור (ואסטרטג

 הבינתחומי הרצליה

Prof. Graham Allison, Douglas Dillon Professor of 
Government, Harvard’s Kennedy School of Government 

Amb. Bilahari Kausikan, Ambassador-at-Large and Former 
Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs of Singapore; 
Chairman, Board of Directors, Middle East Institute, National 
University of Singapore 

Dr. Dalia Dassa Kaye, Director, Center for Middle East Public 
Policy and Senior Political Scientist, RAND Corporation 

Ms. Antonia Dimou, Director, Middle East & Persian Gulf 
Intelligence Unit, Security & Defence Analysis Institute, Athens 

Dr. Kenneth R. Weinstein, President and CEO,  
Hudson Institute 

Mr. Andrew J. Tabler, Martin J. Gross Fellow, The Washington 
Institute 

Prof. Edward N. Luttwak, ENL Associates 

, עמית מחקר בכיר, המכון למדיניות טומי שטיינרמר מנחה: 
 ), הבינתחומי הרצליהIPSואסטרטגיה (
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 נאום: יו"ר "יש עתיד" 11:50
 מליאת הרצליה  

 

 , יו"ר "יש עתיד"יאיר לפידח"כ 

 

 נאום: יו"ר "העבודה" 12:10
 מליאת הרצליה  

 

 , יו"ר "העבודה" אבי גבאימר 

 

 "צ"מר יו"רנאום:  12:30
 מליאת הרצליה  

 

 "צ"מר יו"ר, תמר זנדברגח"כ 

 
 נאום מרכזי 12:50

 מליאת הרצליה  
 

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

 

 

 הפסקת צהריים 13:15
 

 : בשניים השיח 14:00
 תלות החוסן הלאומי בחדשנות

 מליאת הרצליה  
 

 , המדען הראשי, משרד הכלכלה; וםאפלבעמירם ד"ר 
  רשות החדשנותיו"ר 

 עם:

 , סגנית הנשיא למנהל וסטודנטים, עזר איילת בןד"ר 
 הבינתחומי הרצליה
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 מנות ומציאות מדומה כסיוע לפתרון עימותים?א 14:20
 המליאת הרצלי  

 

, דיקן מייסד, בית ספר סמי עופר לטר למלשטריךנעם : ד"ר יו"ר
 , יו"ר מכון דניאל פרל לעיתונות בינלאומית; לתקשורת

 הבינתחומי הרצליה

, ראש המעבדה למציאות מתקדמת, בית ספר סמי דורון פרידמןפרופ' 
 עופר לתקשורת, הבינתחומי הרצליה

דמת, בית ספר סמי , המעבדה למציאות מתקביאטריס האסלרד"ר 
 עופר לתקשורת, הבינתחומי הרצליה

 מן בינלאומי, צלם ואעדי נסמר 

 המעבדה למציאות מתקדמת,  עמית מחקר בכיר,, דניאל לנדאומר 
 בית ספר סמי עופר לתקשורת, הבינתחומי הרצליה

 

 "ואהבתם את הגר" או "עניי עירך קודמים"? 15:10
 מליאת הרצליה  

 

In cooperation with Israel At Heart 

 : אישי ראיון

  תלנשיא(בדימוס) המשנה , אליקים רובינשטייןכבוד השופט 
 בית המשפט העליון

 :בהשתתפותדיון 

Mr. Joey Low, Founder, “Israel At Heart”; Founder,  
Star Farm Ventures 

 קפיטל לביא ר"יו; , לשעבר מנכ"ל משרד האוצרירום אריאב מר

 שר הפניםו הממשלה המשנה לראש , לשעבראלי) ישיאליהו (מר 

 , אוניברסיטת תל אביבדור-ענת בןעו"ד 

 , פרשן מדיני ומגיש ראשי, אטילה שומפלבימר  :מנחה
 YnetTV -ו YNETחדשות 
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 נאום הרב הראשי לישראל 16:10
 מליאת הרצליה  

 

 הרב הראשי לישראל לשעברר יד ושם; "יו, לאו ישראל מאירהרב 

 
 החלטותהתהליך קבלת אתגרי העתיד בראי  16:30

 מליאת הרצליה  
 

, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי דוד עבריאלוף (מיל.) השגריר 
; לשעבר נשיא "בואינג" ישראל ;והיועץ לביטחון לאומי לראש הממשלה

 מנכ"ל משרד הביטחון

), IPS, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה (עמוס גלעד אלוף (מיל.)
 הבינתחומי הרצליה

); INSSעמית בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומי (, עוזי ארדופ' פר
 לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי והיועץ לביטחון לאומי 

 לראש הממשלה

לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי , יעקב נגל) פרופ' מיל.( תא"ל
 ולטה לאוירונוטיקה הפק ;והיועץ לביטחון לאומי לראש הממשלה

 טכניוןהוחלל, 

 , מנכ"ל משרד המודיעיןחגי צוריאלמר 

צבא וביטחון,  תכניות, עיתונאית, מנהלת שחק-טלי ליפקיןגב' : מנחה
 עורכת ראשית "רצועת הביטחון", גלי צה"ל

 מבט לעתיד

מחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות וחינוכיות; ומ, דוד פסיגפרופ' 
  אילן-ברראש המוקד לטכנולוגיות תקשורת בחינוך, אוניברסיטת 

 
 

 נאום מבקר המדינה  17:30
 מליאת הרצליה  

 

 , מבקר המדינה יוסף חיים שפיראהשופט (בדימוס) כבוד 
  ונציב תלונות הציבור
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 נעילהמעמד  18:00
 מליאת הרצליה   

 

 נאום

 ליההבינתחומי הרצהמרכז  נשיא ומייסד ,אוריאל רייכמןפרופ' 
 

 

  

 "נאום הרצליה"

 ראובן (רובי) ריבלין מר ,שיא המדינהכבוד נ

 

 

 ההמנון הלאומי: "התקווה"

 רונית שפיראגב' , בניצוחה של רון הרצליה-לימקהלת 
 

 מנחה

, ראש בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי וסגן יונתן דייויסמר 
 נשיא לקשרי חוץ, הבינתחומי הרצליה
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 דיון זירות  -זרקור

 2018י, במא 9 |רביעי 
 

 פתוח לכל מוזמני כנס הרצליה

 
 

"? אור בקצה המנהרה" – עזהשיח:  16:30  

 "פצצה מתקתקת"?
אקווריוםטרקלין     

 האנגליתמתקיים בשפה 

   Corporation  RANDבשיתוף

Dr. Shira Efron, Policy Researcher and Special Advisor on 
Israel, Center for Middle East Public Policy, RAND Corporation; 
Professor, Pardee RAND Graduate School  

  צה"ל ,, לשעבר ראש אגף המבצעיםישראל זיואלוף (מיל.) 

, מנהל מחקרים, המכון למדיניות שאול שי) ד"ר .אל"מ (מילמנחה: 
לשעבר סגן ראש המועצה מי הרצליה; ), הבינתחוIPSואסטרטגיה (

  לביטחון לאומי
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- ן המקומיהשלטו 18:00  

2018לקראת בחירות מוניציפליות   
 טרקלין אקווריום  

 . העבריתמתקיים בשפה 

 , ראש המכון לשלטון המקומי, פז-אופיר פינסמר יו"ר: 
 לשעבר שר הפנים ;אוניברסיטת תל אביב

  , המפקחת הארצית על הבחירותחיוט-ענת אסרףגב' 
 ברשויות המקומיות

 קנעםי העיר, ראש סימון אלפסימר 

 , ראש מועצת ירוחם; יו"ר מועצת הנגבמיכאל ביטוןמר 

 , ראש העיר פתח תקווהאיציק ברוורמןעו"ד 

 יו"ר ועד ראשי הרשויות נין; 'ראש העיר סח, מאזן גנאיםמר 
 המקומיות הערביות

  מועצת גני תקווה תראש ,ליזי דלריצ'הגב' 

 סיטת אמריטה לסוציולוגיה, אוניברפרופסור  ,חנה הרצוגפרופ' 
 "שוות" לקידום נשים בזירה הציבורית, מנהלת שותפה,  ;אביב תל

 ירושליםבמכון ון ליר 

 , ראש העיר מעלה אדומיםבני כשריאלמר 

 , מנכ"ל בירת ההייטק הצפונית בע"מרונית לבאל"מ (מיל.) 

 מועצת בני שמעון ת, ראשסיגל מורןגב' 

 מונוסון-יהוד העיר ת, ראשיעלה מקליסעו"ד 

 אזורית יואבהמועצה ה ת, ראשי צרפתי הרכבימטד"ר 

 ראש עיריית גבעתיים, קקונירן מר 

 אשכול לפיתוח ושינוי חברתי,  ,, מנהל שותףיואב קרים מר
 בית איזי שפירא
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  2018במאי,  10 | חמישי
  Y-ה דור תור 14:00

 טרקלין אקווריום  
 עבריתמתקיים בשפה ה

 

 , פעילה חברתיתושלומית ברהנעו"ד 

 , דוברת שדולת הנשים בישראליובל עופר גב'

  ;, יזם חברתי, מייסד עמותת חאסובחסן אבו שעלימר 
 מייסד ארגון אבתיקאר

 יועצת לנציב שירות המדינה, רוזנבלום-הודיה הומינרגב' 

  "כנפיים של קרמבו", מייסדת תנועת הנוער עדי אלטשולרגב' 
 "כרון בסלוןיז"ומיזם 

 , יו"ר אגודת הסטודנטים, הבינתחומי הרצליהנדב מנדלסוןמר : מנחה
 

 לקראת העשור הבא:  - שיח חברי כנסת 15:30
 העדיפויות הלאומיסדר 

 טרקלין אקווריום  

 עברית. מתקיים בשפה ה

 , סגן יו"ר הכנסת; "מרצ"עיסאווי פריג'ח"כ 

 , "יש עתיד"רין אלהרראקח"כ 

 "הבית היהודי"סיעת יו"ר , רפאלי-שולי מועלםח"כ 

 "כולנו", הכנסת; יו"ר ועדת הרפורמות, רחל עזריהח"כ 

 , "המחנה הציוני"איציק שמוליח"כ 

 , "ליכוד"נורית קורןח"כ 

 , "יש עתיד"שטה-פנינה תמנוח"כ 

 , "כולנו"ארי-מירב בןח"כ 

 , "ליכוד"אמיר אוחנהח"כ 

 "המחנה הציוני", מרב מיכאליח"כ 

 נו", "כולרועי פולקמןח"כ 

, עמית מחקר בכיר, המכון למדיניות חיים וייצמןד"ר : מנחה
 ), הבינתחומי הרצליהIPSואסטרטגיה (
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 דיוני "שולחן עגול"

 
 M2, S2, M3, S3דיוני "שולחן עגול" לבעלי תגים: ההשתתפות ב

 

 
  2018במאי,  9 |רביעי 

 

הצרכן  המתח שבין הגנת -רגולציה בישראל  09:15
 סקית"ע-לבין סביבה "אנטי

  C-110 
 עבריתמתקיים בשפה ה

טיומקין לכלכלה וראש מכון  פרסת , דיקן ביצבי אקשטייןפרופ' יו"ר: 
 ; דיניות כלכלית, הבינתחומי הרצליהאהרן למ

 לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל

גיה טממונה על חטיבת אסטר, COO ,, המשנה למנכ"לארז יוסףמר 
 משאבים ותפעול, בנק הפועלים

  -, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אבי ליכט עו"ד
 ניהול ותפקידים מיוחדים

 אסם קבוצת, יו"ר דן פרופרמר 

 ;  סמנכ"ל פיתוח עסקי אי.בי.אי. בית השקעות, אלה אלקלעיגב' 
  יו"ר שדולת הנשים בישראל

 , יו"ר מייסדת, ארגון אמון הציבורגלית אבישיגב' 

 סמנכ"ל עמותת "ידיד", רן מלמדמר 

 שירביט חברה לביטוח בע״מ , מנכ״ל,יל ספירגמר 

 יקה לשוק ההון ופורום שוק ההון, מנהל הקלינ, עמירם גילעו"ד 
 בית ספר רדזינר למשפטים, הבינתחומי הרצליה
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  ותכמחולל רעידות אדמה" פנימיות" 11:15
 שינוי במזרח התיכון

  C-110 
 אנגליתמתקיים בשפה ה

, ראש חטיבת מזרח תיכון, בית ספר לאודר שאול משעל פרופ'יו"ר: 
מכון למדיניות ה ,עמית מחקר בכיר ;לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה

 ), הבינתחומי הרצליהIPSואסטרטגיה (
 אוניברסיטת תל אביב  ,סגן רקטור , מזרחן,יסראייל זפרופ' 

Mr. Andrew J. Tabler, Martin J. Gross Fellow,  
The Washington Institute 

ראש מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון  ,יורם מיטלפרופ' 
 בנגב והדיפלומטיה, אוניברסיטת בן גוריון

 לענייני ערביםבכיר , פרשן עודד גרנותמר 
), IPSעמית מחקר, המכון למדיניות ואסטרטגיה ( ,מאיר ג'בדנפרמר 

 מומחה לענייני איראן ;הבינתחומי הרצליה
, לשעבר דיפלומטית בשגרירות ישראל בקהיר לנדה רות וסרמןגב' 

 ופרשנית לענייני המזרח התיכון

 מרכז אליאנס ללימודים איראניים, , שרונה מזליאן לויגב' 
 תל אביבאוניברסיטת 
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 אירופה: -גאות ושפל ביחסי ארה"ב 11:15
 משמעויות לישראל 

 טרקלין אקווריום  

 ולא לציטוט לא לייחוס. מתקיים בשפה האנגלית
 ).FSDוהפורום לדיאלוג אסטרטגי ( European Leadership Network (ELNET)ף בשיתו

 Mr. Pierre Dassas, Chairman, ELNET-France           דברי פתיחה: 
 

Co-Chairs: Mr. David Siegel, CEO, ELNET-Israel 
Ms. Pascaline Wagemans, Deputy Director, Forum of 
Strategic Dialogue 

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

Dr. Liane Saunders, Strategy Director and Strategic 
Programmes Coordinator, Foreign and Commonwealth Office 

Hon. Amb. Victoria Nuland, Chief Executive Officer, Center 
for New American Security; Former U.S. Assistant Secretary of 
State for European and Eurasian Affairs 

Dr. Kenneth R. Weinstein, President and CEO, Hudson 
Institute 

Mr. Roland Freudenstein, Policy Director, Martens Centre for 
European Studies 

Mr. Nicolas Tenzer, Former Adviser to the French Minister of 
Economy and Finance 

); INSSעמית בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומי (, עוזי ארדפרופ' 
 לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי והיועץ לביטחון לאומי 

 לראש הממשלה

 , לשעבר מנכ"ל משרד החוץ ושגריר ישראל בקנדהרפי ברקהשגריר 

 "וואלהחדשות ", ירבכ , פרשןאמיר אורןמר 
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  – צפון קוריאה כמדינה גרעינית 14:00
 האתגר למזרח התיכון?

 טרקלין אקווריום  

  אנגליתמתקיים בשפה ה
 Corporation RANDבשיתוף 

 

ליועץ המשפטי לממשלה שעבר משנה ל, שביט מטיאסד"ר יו"ר: 
ספר ת בי ,לדיפלומטיה ויישוב סכסוכיםמנהלת התכנית ; (בינלאומי)

 טיה ואסטרטגיה, הבינתחומי הרצליה; , דיפלומלאודר לממשל
 פורדנאוניברסיטת סט ,עמיתת מחקר במכון הובר

 

Dr. Andrew C. Scobell, Senior Political Scientist,  
RAND Corporation 

Prof. SU Hao, Director, Center for Strategic and Peace 
Studies, China Foreign Affairs University 

  הוועדה ל"למנכ המשנה לשעבר, לויטה (אלי) אריאל ר"ד
   Carnegie Endowment for International Peace,בכיר עמית ;אטומית לאנרגיה

, ראש החוג למדעי החברה והאזרחות, מכללת בית אלון לבקוביץד"ר 
מכון בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים,  ,ברל; עמית מחקר

 אילן-אוניברסיטת בר

), IPSמכון למדיניות ואסטרטגיה (ה ,, עמית מחקר בכירעודד ברושד"ר 
 הבינתחומי הרצליה

לאומית -מומחה למדיניות ביטחון ביןגיאואסטרטג ו ,עופר ישראליד"ר 
 ), הבינתחומי הרצליהIPS( המכון למדיניות ואסטרטגיה ;והמזרח התיכון
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 המיצרים בין – ערב הסעודית 14:00
  C-110 

 מתקיים בשפה העברית
 

 , פרשנית בכירה לענייני העולם הערבי, סמדר פריגב'  :יו"ר
 ידיעות אחרונות.

 ,  אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה הפתוחהמיכל יעריד"ר 

 אוניברסיטת  ,, ראש המחלקה ללימודי המזרח התיכוןיוסי מןד"ר 
 ), IPSיה (מכון למדיניות ואסטרטגה ,עמית מחקר; אילן-בר

 הבינתחומי הרצליה

; )INSS, חוקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומי (יואל גוז'נסקיד"ר 
 לשעבר ראש תחום איראן והמפרץ במועצה לביטחון לאומי, 

 משרד ראש הממשלה

מכון למדיניות ה ,אנרג'י; עמית מחקר-, מנכ"ל אקועמית מורד"ר 
  ), הבינתחומי הרצליהIPSואסטרטגיה (

 מכון למדיניות ואסטרטגיהה ,עמית מחקר ,אלטמן-ישראל אלעדד"ר 
)IPS(הבינתחומי, הרצליה , 

 
 

  – עתידה של עיראק 16:15
 או אזור השפעה איראני? עצמאית

  C-110 

 אנגלית.מתקיים בשפה ה
   Corporation  RANDבשיתוף

 

ראש המרכז לחקר עיראק  ,, פרופ' אמריטוסאמציה ברעם פרופ'יו"ר: 
 וניברסיטת חיפהבא

Dr. Ben Connable, Senior Political Scientist, RAND Corporation 

כנית ללימודי העם הכורדי, מרכז משה דיין ראש הת ,עפרה בנג'ופרופ' 
 תיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביבהמזרח הללימודי 

), IPS, עמית מחקר, המכון למדיניות ואסטרטגיה (אורי גולדברגד"ר 
 YNETnewsחומי הרצליה; פרשן ביטחון לאומי, הבינת

 , לשעבר איש קהיליית המודיעין, צה"לפסח מלובני .)אל"מ (מיל

מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב; , , חוקר עיראקרונן זיידל ד"ר
 הרצליה), הבינתחומי IPS( מכון למדיניות ואסטרטגיהה, עמית מחקר
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היבשת -תתאתגרים ב? אסטרטגי "הר געש" 18:15
למזרח התיכון ההודית וזיקות  

  C-110 

ולא לציטוט אנגלית. לא לייחוסמתקיים בשפה ה  
 

  הוועדה ל"למנכ המשנה לשעבר, לויטה (אלי) אריאל ר"דר: "יו
 Carnegie Endowment for,בכיר עמית ;אטומית לאנרגיה

International Peace 

Amb. Bilahari Kausikan, Ambassador-at-Large and Former 
Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs of Singapore; 
Chairman, Board of Directors, Middle East Institute, National 
University of Singapore 

Lt. Gen. VG Khandare, PVSM, AVSM SM, Former Director 
General of the Indian Defence Intelligence Agency; Former 
Deputy Chief of the Indian Integrated Defence Staff  

Dr. Andrew C. Scobell, Senior Political Scientist,  
RAND Corporation 
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 2018במאי,   10| חמישי
 

  – נשים במרחב הציבורי בצה"ל 09:45

הישראליתתמורות ערכיות בחברה   
 אקווריוםטרקלין   

 עבריתבשפה ה מתקיים
   פורום דבורהבשיתוף 

 

, לשעבר נציבת אורית אדאטותא"ל (מיל.) רב גונדר (בדימוס) יו"ר: 
 שירות בתי הסוהר וקצינת ח"ן ראשית; מייסדת ומנכ"לית 

 אדאטו יועצים

 , אשת הלכה וחינוך; ממייסדות "פורום תקנה"מלכה פיוטרקובסקיגב' 

ע"ש חיים שטריקס, המסלול בית הספר למשפטים , סוזי נבותפרופ' 
 המכללה למינהל –האקדמי 

, חוקרת בכירה, המכון למחקרי פנינה שרביט ברוךאל"מ (מיל.) עו"ד 
 )INSSביטחון לאומי (

 , ראש תחום מדיניות ציבורית, האוניברסיטה הפתוחהיגיל לויפרופ' 

 תנועת האישה הדתית לאומית –, יו"ר אמונה ליאורה מינקהגב' 

 , ראש ישיבת ההסדר רעננה אמי"ת "אורות שאול"לויובל שרהרב 

, יועצת ראש העירייה לקידום מעמד האישה ארז-אורנה סדגתגב' 
 וראשת מינהל נשים, עיריית הרצליה 

 בישראל, מנכ"לית שדולת הנשים מיכל גרא מרגליותעו"ד 

 , מנכ"לית אלומהיפעת סלעגב' 

 ישראלי לדמוקרטיה, חוקר בתכנית לדת ומדינה, המכון היאיר שלגמר 
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  – משבר המים המחריף 09:45
 ?המזרח התיכוןאיום על עתיד 

  C-110 
 עבריתמתקיים בשפה ה

 

 הבינתחומי הרצליה, דיקן בית הספר לקיימות, יואב יאירפרופ'  יו"ר:

 , לשעבר שר האוצרבייגה שוחטאברהם מר 

המזרח ה של , פרופסור אמריטוס, החוג להיסטוריחגי ארליךפרופ' 
 אביב-ואפריקה אוניברסיטת תל התיכון

, פרופסור אמריטוס, החוג לגיאוגרפיה ולימודי ארנון סופרפרופ' 
 בה, אוניברסיטת חיפהסבי

 , לשעבר שגריר ישראל בירדןיעקב רוזןהשגריר 

לגאופיסיקה,  , בית הספר למדעי כדור הארץ, החוגפנחס אלפרטפרופ' 
 אוניברסיטת תל אביב

 מהנדס מים וקרקע ;לשעבר נציב המים ,שמעון טלמר 

 
 תפיסת ביטחון מעודכנת לישראל 09:45

  C-228 
ולא לציטוט לייחוס עברית. לאמתקיים בשפה ה  

 

, מנהל מחקרים, המכון למדיניות שאול שי) ד"ר .אל"מ (מיליו"ר: 
לשעבר סגן ראש המועצה  ;הבינתחומי הרצליה ,)IPS( ואסטרטגיה

 לביטחון לאומי

, ראש המרכז למחקר סייבר ישראל-יצחק בןאלוף (מיל.) פרופ' 
 בינתחומי ע"ש בלווטניק וראש התכנית ללימודי ביטחון, 

 אוניברסיטת תל אביב

חבר ועדת החוץ "המחנה הציוני", , ל בן ראובןיאח"כ אלוף (מיל.) 
 לשעבר מפקד הגיס הצפוני , הכנסת; חוןוהביט

סאדאת למחקרים אסטרטגיים, -, מכון בגיןגרשון הכהן) .אלוף (מיל
 מפקד הגיס הצפוניאילן; לשעבר -אוניברסיטת בר

 ; Ynetומדיניות,  , פרשן לענייני ביטחוןרון בן ישימר 
 2018חתן פרס ישראל לשנת 
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 ,, הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלליעקב נגל פרופ' תא"ל (מיל.)
 לביטחוןלשעבר יועץ  ;לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי ;הטכניון
 אש הממשלה לרלאומי 

 מחקרי המכון ל ,וחוקר בכיר מנהל המכון ,אודי דקלתא"ל (מיל.) 
  )INSS( ביטחון לאומי

 לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן ,איתי ברוןתא"ל (מיל.) 

 
 קבלת החלטות בעידן טראמפ 14:00

  C-110 
 . מתקיים בשפה האנגלית

 
ראש  המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים;, אלכס מינץפרופ' יו"ר: 

; , הבינתחומי הרצליהכנית לפסיכולוגיה פוליטית וקבלת החלטותהת
 ית למדע המדינהנשיא האגודה הישראל

 
Prof. Graham Allison, Douglas Dillon Professor of 
Government, Harvard’s Kennedy School of Government 

 
  – מרוץ החימוש האזורי 14:00

 האם ישראל שומרת על היתרון הצבאי האיכותי?
  C-228 

 מתקיים בשפה העברית. לא לייחוס ולא לציטוט

 סייברטק ,IsraelDefense, מייסד ועורך ראשי, פפורטעמיר רמר יו"ר: 

  ;לשעבר מנכ״ל משרד הביטחון ,אילן בירןאלוף (מיל.) 
 לשעבר יו״ר רפאל 

  ;סמנכ"ל התעשייה האווירית לישראל ,גדי שמניאלוף (מיל.) 
לשעבר  ;נספח ההגנה בוושינגטוןלשעבר  ;אלוף פיקוד מרכזלשעבר 

 המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. 

 , לשעבר מפקד חיל האוויר, צה"ל איתן בן אליהואלוף (מיל.) 

 , לשעבר מפקד חיל הים, צה"לדוד בן בעש"טאלוף (מיל.) 

 הארץ ,, הפרשן הצבאיעמוס הראלמר 

 לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן. ,איתי ברוןתא"ל (מיל.) 
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, מנהל מחקרים, המכון למדיניות שאול שיאל"מ (מיל.) ד"ר 
הבינתחומי הרצליה; לשעבר סגן ראש המועצה  ,)IPSואסטרטגיה (

 לביטחון לאומי

 
 –אסטרטגיית הביטחון החדשה של ארה"ב  16:15

מזרח התיכוןהמשמעויות ל  
 C-110 

 אנגליתמתקיים בשפה ה
 Corporation  RANDבשיתוף

 

Chair: Ms. Antonia Dimou, Director, Middle East & Persian 
Gulf Intelligence Unit, Security & Defence Analysis  
Institute, Athens 

Dr. Raphael S. Cohen, Political Scientist, RAND Corporation 

Mr. Eric Lynn, Adjunct Senior Fellow, Center for New 
American Security (CNAS); Former Senior Advisor to the U.S. 
Secretary of Defense 
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 כנס הרצליה
 בינלאומית סימולציה

 2018במאי,  8שלישי | 

 מוזמנים בלבדדיון סגור ל

 

 2025ישראל והמזרח התיכון בנושא: סימולציה  09:30
 טרקלין אקווריום  

 מתקיים בשפה האנגלית. לא לייחוס ולא לציטוט
 China Foreign Affairs University and Sciences Po Parisבשיתוף 

 
 

 מנהל הסימולציה

, מנהל מחקרים, המכון למדיניות שאול שי) ד"ר .אל"מ (מיל
), הבינתחומי הרצליה; לשעבר סגן ראש המועצה IPSואסטרטגיה (

 לביטחון לאומי

 

 ישראל 

 הברית, לשעבר שגריר ישראל בארצות זלמן שובלהשגריר 

ועדת החוץ , "המחנה הציוני", חבר ראובן-איל בןח"כ אלוף (מיל.) 
 מפקד הגיס הצפוניוהביטחון; לשעבר 

ועצה לביטחון לאומי והיועץ , לשעבר ראש המדני ארדיטי) .תא"ל (מיל
 לביטחון לאומי לראש הממשלה

סאדאת למחקרים אסטרטגיים, -, מכון בגיןגרשון הכהן) .אלוף (מיל
 מפקד הגיס הצפוניאילן; לשעבר -אוניברסיטת בר

; ליועץ המשפטי לממשלה (בינלאומי)שעבר משנה ל, שביט מטיאסד"ר 
ספר לאודר  לדיפלומטיה ויישוב סכסוכים בביתמנהלת התכנית 

  , דיפלומטיה ואסטרטגיה, הבינתחומי הרצליה;לממשל
 פורדנאוניברסיטת סט ,עמיתת מחקר במכון הובר

, עמית מחקר בכיר, המכון למחקרי שמואל אבןאל"מ (מיל.) ד"ר 
 )INSSביטחון לאומי (
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 ארצות הברית

Mr. Peter Van Praagh, President, Halifax International 
Security Forum 

Mr. Eric Lynn, Adjunct Senior Fellow, Center for New 
American Security (CNAS); Former Senior Advisor to the U.S. 
Secretary of Defense 

Ms. Izabella Tabarovsky, Senior Program Associate and 
Manager for Regional Engagement, Kennan Institute, 
Woodrow Wilson Center 

 יורק-, לשעבר קונסול כללי בניואלון פינקסהשגריר 

 , לשעבר סגן שר החוץ ושגריר ישראל דני איילוןהשגריר 
 בארצות הברית

לאומית -מומחה למדיניות ביטחון ביןגיאואסטרטג ו ,עופר ישראליד"ר 
 ), הבינתחומי הרצליהIPSוהמזרח התיכון. המכון למדיניות ואסטרטגיה (

 
 רוסיה

Mr. Matthew Rojansky, Director, Kennan Institute,  
Woodrow Wilson Center 

עמית מחקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומי  ,צבי מגןהשגריר 
)INSSעבר שגריר ישראל ברוסיה ואוקרינה); לש 

 , הפורום לאירופה, האוניברסיטה העברית בירושליםשמואל ברנאיד"ר 

עמית ;  Ergo Oriens Consultants, שותף מנהליורי קוגןמר 
 ), הבינתחומי הרצליהIPSמחקר, המכון למדיניות ואסטרטגיה (

  אסיה-אירו לענייני ל"סמנכ לשעבר, נר-רב צבי השגריר
 החוץ במשרד

 

 סין

Prof. SU Hao, Director, Center for Strategic and Peace 
Studies, China Foreign Affairs University 

Ms. Carice Witte, Founder, SIGNAL – Sino-Israel Global 
Network & Academic Leadership 
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 האיחוד האירופי

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

 , ראש המרכז ללימודי אירופה, אסתר לופטיןד"ר 
 הבינתחומי הרצליה

 

 טורקיה

 , לשעבר שגריר ישראל בטורקיה; אלון ליאלשגריר ד"ר ה
 לשעבר מנכ"ל משרד החוץ

מזרח ה, חוקר, מרכז משה דיין ללימודי חי איתן כהן ינרוג'קד"ר 
 תיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביבה

), ICT, חוקר בכיר, המכון למדיניות נגד טרור (אלי כרמוןד"ר 
), IPSלמדיניות ואסטרטגיה (מכון  ,הבינתחומי הרצליה; עמית מחקר

 הבינתחומי הרצליה

Mr. Ahmet Taçyildiz, Chairman, Gap İnşaat 

 מצרים

 , לשעבר שגריר ישראל במצריםחיים קורןהשגריר ד"ר 

המזרח , פרופסור אמריטוס, החוג להיסטוריה של חגי ארליךפרופ' 
 אביב-אוניברסיטת תל ,ואפריקה התיכון

טים ועמית מחקר בכיר, המכון , מנהל פרויקמיכאל ברקד"ר 
 ), הבינתחומי הרצליה ICTלמדיניות נגד טרור (

 התיכון המזרח ללימודי דיין משה מרכז , עמיתת מחקר,מירה צורףד"ר 
 אביב תל אוניברסיטת, ואפריקה

 

 ירדן

 , לשעבר שגריר ישראל בירדןיעקב רוזןהשגריר 

, תיכון מזרח אגף, ולבנון סוריה, לירדן המחלקה מנהלת, יפעת רשףגב' 
 משרד החוץ
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 ערב הסעודית ומדינות המפרץ

 ;)INSSמכון למחקרי ביטחון לאומי (ה ,, חוקר בכיריואל גוז'נסקיד"ר 
 לשעבר ראש תחום איראן והמפרץ במועצה לביטחון לאומי, 

 משרד ראש הממשלה.

 יטת תל אביב והאוניברסיטה הפתוחה, אוניברסמיכל יעריד"ר 

בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה,  ,שרית בן שבתגב' 
  הבינתחומי הרצליה

 

 ה ולבנוןלחיזבאל

), ICT( , סמנכ"ל המכון למדיניות נגד טרוראיתן עזאני ד"ר אל"מ (מיל.)
 הבינתחומי הרצליה

, לשעבר רמ"ט זרוע היבשה; לשעבר מפקד חגי מרדכיתא"ל (מיל.) 
 חטיבת הצנחנים, צה"ל

ית מחקר ומנהל פרויקטים, המכון למדיניות נגד , עמעידן לנדאומר 
 ), הבינתחומי הרצליה ICTטרור (

 

 עיראק

אמריטוס ראש המרכז לחקר עיראק  פרופסור, אמציה ברעם פרופ'
 באוניברסיטת חיפה

 מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב;  חוקר,, רונן זיידל ד"ר
 הרצליה תחומי, הבינ)IPSעמית מחקר במכון למדיניות ואסטרטגיה (

 

 סוריה

 , לשעבר איש קהיליית המודיעיןפסח מלובניאל"מ (מיל.) 

 ראש אגף המודיעין, מוסד, לשעבר נון סופריןאמתא"ל (מיל.) 

; עמית מחקר, המכון I2Cמנכ"ל וימוביץ', יאיר פראל"מ (מיל.) 
 ; לשעבר קצין ), הבינתחומי הרצליהIPSלמדיניות ואסטרטגיה (

 דרום המודיעין של פיקוד
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 איראן

), IPSעמית מחקר, המכון למדיניות ואסטרטגיה ( ,מאיר ג'בדנפרמר 
 מומחה לענייני איראן ;הבינתחומי הרצליה

), IPS, עמית מחקר, המכון למדיניות ואסטרטגיה (אורי גולדברגד"ר 
 YNETnewsהבינתחומי הרצליה; פרשן ביטחון לאומי, 

), IPSלמדיניות ואסטרטגיה ( מכוןה ,, עמית מחקר בכירעודד ברושד"ר 
 הבינתחומי הרצליה

 מרכז אליאנס ללימודים איראניים,  ,שרונה מזליאן לויגב' 
  אביב-תלאוניברסיטת 

 

 חמאס

 , מפלגת "הליכוד"ענת ברקוח"כ ד"ר 

 , מזרחן ופובליציסטראובן ברקוד"ר 

 משרד מתאם פעולות , יועץ לאלון אביתר) מיל.סא"ל (
 הממשלה בשטחים

 

 ות הפלסטינית הרש

, ראש חטיבת מזרח תיכון, בית ספר לאודר לממשל, שאול משעל פרופ'
מכון למדיניות ה ,עמית מחקר בכיר ;דיפלומטיה ואסטרטגיה

 ), הבינתחומי הרצליהIPSואסטרטגיה (

 , עמית בפורום לחשיבה אזורית, המכון למחקרי דורון מצאד"ר 
 )INSSביטחון לאומי (

 , המשרד לענייני מודיעיןרףיוחנן צוסא"ל (מיל.) 
 

 לציהימוות ניהול הסצו

מנהלת אקדמית, התוכנית הבינלאומית, בית ספר , לסלי טריס ר"ד
 תחומי הרצליהנהבי, לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה

, מנהל מחקרים, המכון למדיניות שאול שי) ד"ר .אל"מ (מיל
ש המועצה ), הבינתחומי הרצליה; לשעבר סגן ראIPSואסטרטגיה (

 לביטחון לאומי

התוכנית הבינלאומית, בית ספר לאודר לממשל, רכז , אורי ברזלמר 
 הבינתחומי הרצליה ),IPS( עמית מחקר, המכון למדיניות ואסטרטגיה



 

35  

), IPS, עוזר מחקר, המכון למדיניות ואסטרטגיה (יותם רנדמר 
 הבינתחומי הרצליה

 חברת וויקיסטראט  ,אורן קסלרמר 

), IPS, עוזר מחקר, המכון למדיניות ואסטרטגיה (ארי קרפמר 
 הבינתחומי הרצליה

), IPS, עוזרת מחקר, המכון למדיניות ואסטרטגיה (שירה כהןגב' 
 הבינתחומי הרצליה

), IPS, עוזרת מחקר, המכון למדיניות ואסטרטגיה (נעמה פוקסגב' 
 הבינתחומי הרצליה

), IPSואסטרטגיה ( , עוזרת מחקר, המכון למדיניותקליין דניאלגב' 
 הבינתחומי הרצליה

 


