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 1 על-מבט 

  

 2 אירועים מיוחדים

  

  תקווה ישראלית משותפת: חזון או חלום?
 , ירושלים )למוזמנים בלבד(בית נשיא המדינה
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 4 מושבי מליאה

  

 12 מושבי שולחן עגול



 לכלל המשתתפים: מושבי מליאה פתוחים       

 פתוחים לכלל המשתתפים מושבי שולחנות עגולים                            

  רק למשתתפימושבי שולחנות עגולים Executive ,Gold Executive  ישי.אלמוזמנים באופן או        

  רק למשתתפי –אירועים חברתיים Executive ,Gold Executive  ישי.אלמוזמנים באופן או 

  למוזמנים בלבד –יום פתיחה 

 Connecting Leaders Clubבשיתוף    *

  Forum of Strategic Dialogue -וה ELNETבשיתוף  **

 בשיתוף המועצה הלאומית למחקר ופיתוח  ***

 (ICTבשיתוף עם המכון למדיניות נגד טרור ) ****

 מבט על תכנית הכנס
 

 

ביוני 14, שלישייום  ביוני 15, רביעייום   ביוני 16, חמישייום    
 

09:00 
 סימולציה בינלאומית: 

 המזה"ת לאחר נפילת המדינה 
 האסלאמית בעיראק ובסוריה

  

09:00 
 דברי פתיחה וברכות

0009:  
 האופוזיציה וראש הציוני המחנה ר"יו ,הרצוג (י'בוז) יצחק כ"ח
1509: 

  כ"ץ ישראל מודיעיניים, לעניינים והשר בדרכים והבטיחות התחבורה שר
09:30 

ישראל במזרח תיכון סוער: 
סקירה אסטרטגית והערכת 

 * אמ"ן, צה"ל מודיעין, ראש

09:30 
לחימה בטרור 

וברדיקליזציה: ניתוח 
 סיכונים אירופאי וישראלי

 09:30 
רשתות חברתיות כזרז 

 למהפכות
  

30:09 
  וןמקומה ותפקידה של אירופה בזירה העולמית ובמזרח התיכ

 
 נאומים מרכזיים:

Mr. Jean- François Copé, President, Union for a Popular Movement (UMP), 
the French National Assembly 

 Bernard Henri Lévy, סופר והפילוסוף הצרפתיה
10:15 

, הגיע הזמן לדבר על העתיד
, יו"ר מפלגת 'יש יאיר לפיד ח"כ

 עתיד'

10:15 
 מדדי הרצליה 

10:15 
הסדר 
אזורי 

במזרח 
 התיכון

10:15 
נפילת המזה"ת לאחר 

המדינה האיסלאמית 
בעיראק ובסוריה: סיכום 

 הסימולציה הבינ"ל

10:30 
 במזרח הנוצריות הקהילות מצב

 התיכון

10:45 
אתגרים אסטרטגיים 

 עוזי ארד, פרופ' לישראל
11:00 

לקראת מלחמה קרה או 
מלחמה חמה במזרח 

התיכון? איראן מול בריתות 
 וקואליציות אזוריות

11:00 
תחרותיות בין רפורמת ה

 הבנקים
נאום נגידת בנק ישראל, 

 ד"ר קרנית פלוג 

11:00 
ראשי הרשויות המקומיות 

והישראליות המשותפת בסדר 
 הישראלי החדש

11:00 
לאן ממשיכים –מתווה הגז   

 מכאן?

1512: **** 
 אירופה: בין הגירה לרדיקליזציה 

נאום מרכזי, סגן ראש הממשלה ושר 
 H.E Jan Jambonהפנים של בלגיה , 

0012: 
 כוחה של אמנות פוליטית

 )לזכרה של גב' דינה ווינד ז"ל(

12:15 
 השפעות גאופוליטיות על מחירי האנרגיה

 

12:00 
 ***עתיד ההייטק הישראלי

14:00 
 התכנסות והרשמה

14:30 
מעמד פתיחה: הצגת דו"ח המלצות המכון למדיניות 

שראלי ואסטרטגיה וועדת ההיגוי הארצית "לקראת סדר י
 לנשיא המדינה, חדש" 

14:15 
 יחסי ישראל ארה"ב

 שגריר ארה"ב בישראל
Amb. Daniel B. Shapiro 

 
14:30 

 21-משרדי חוץ בעולם במאה ה

14:00 * 
 חדשנות והייטק 

 

30:15 
 מצ'ואיזם בחברה 

: הישראלית
השפעת השיח 

הביטחוני על 
נשים ועל השיח 

 האזרחי 

14:15 
המאבק 
ביוזמות 

החרם נגד 
 ראליש

 

14:15 
  חדשנות באבטחת סייבר

15:00 
שנה -איראן

-אחרי ההסכם
 תמונת מצב

15:00 
יהדות ארה"ב 
ומדיניות החוץ 

 הישראלית

15:00 
 נאום הנשיא

15:30 
 הבחירות בארה"ב: קמפיינים ואסטרטגיות

14:20  * 
העתיד בעיניי מנהיגי 

 הכלכלה העולמית

15:30 
 טחוןשר הבילשעבר רא"ל משה )בוגי( יעלון, 

02:15 
 תקווה ישראלית משותפת: חזון או חלום?

 תגובות שרים וראשי סיעות

16:30 
  מרכזי, נאום

 Gov. Michael "Mike" Dale Huckabee 

 16:00 * 
 מהפכת הניידות

16:00 
הלוחמה המשפטית של ישראל בהיבטים 

 בינ"ל

16:0 
יו"ר מפלגת התנועה;  ח"כ ציפי לבני,

 'המחנה הציוני'

16:45 
 הבחירות אחרי ישראל כלפי ארה"ב מדיניות

16:50 * 
 והניידות התחבורה עתיד

16:30 
לנווט בכאוס: אסטרטגיות מו"מ 
ומערכת הסכסוך האזורי במזרח 

 התיכון
17:40* 

 טק-המדי עתיד

18:00 
 ישראליות משותפת: בראי הרשות השופטת

 נאום נשיאת בית המשפט העליון, השופטת מרים נאור

00:18 
 לשעבר החינוך שר ;הרצליה הבינתחומי המרכז ,רובינשטיין אמנון נאום

 17:00 
מלחמות המחר: אסטרטגיות עתידיות 

 וחדשנות בצה"ל

 17:00 
 ידיד או אויב? –האו"ם 

18:30 
 הביטחון משרד מדיני,-הביטחוני האגף ראש גלעד, עמוס נאום

45:17 
 אנשי רוח ואקדמיה:  על ישראליות משותפת

 

9:001 

 Antony J. Blinken  ארה"ב, של המדינה-מזכיר סגן מרכזי, נאום

0018: 
 בריסל, פריז אחרי בטרור הלחימה אמנות

 ואורלנדו

 18:15 
 ניהול משברים גלובאליים

19:30 

 המדינה מזכיר לשעבר The Honorable Dr. Henry Kissinger ,-ל הרצל מגן הענקת טקס

 ישיר( )בשידור ארה"ב של

18:15 
 מנהיגות, מצביאות ומדינאות

19:45 

 )בשידור ארה"ב של המדינה מזכיר לשעבר ,The Honorable Dr. Henry Kissinger נאום:

 ישיר(

19:15 
 נאום ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק

  קבלת פנים  :3020 נשיא המדינה בבית קבלת פנים   03:19

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Union_for_a_Popular_Movement
https://en.wikipedia.org/wiki/French_National_Assembly
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 אירועים מיוחדים
 
 

 
 

 סימולציה
 09:00יוני,  14

 

 
 
 
 

 סימולציה בינלאומית: המזה"ת לאחר נפילת המדינה האיסלאמית בעיראק ובסוריה .1
 בשיתוף שלושה בתי ספר בינלאומיים מובילים:        

Woodrow Wilson School of Public and International Affairs at Princeton University, China Foreign 
Affairs University, Sciences Po Paris 

 12לפרטים נוספים ולרשימה מלאה של המשתתפים, נא ראה עמוד 

 בית הנשיא
 14:30יוני,  14

 )למוזמנים בלבד(
 

 

סדר ישראלי חדש", "לוועדת ההיגוי הארצית  IPS)) ואסטרטגיה למדיניותהצגת המלצות המכון  .2
  לנשיא המדינה

 (בלבד למוזמנים) ירושלים, המדינה נשיא בית

 
 בית הנשיא

 15:00וני, י 14
 
 

 

 נאום הנשיא .3

 כבוד נשיא המדינה, מר ראובן )רובי( ריבלין       

 (בלבד למוזמנים) ירושלים, המדינה נשיא בית
 

 בית הנשיא
   15:20יוני, 14

 
 

 נאומי שרים וראשי סיעות על "סדר לאומי חדש וישראליות משותפת"  .4
 (בלבד למוזמנים) ירושלים, המדינה נשיא בית

 3ים ולרשימה מלאה של המשתתפים, נא ראה עמוד לפרטים נוספ

 

 בית הנשיא
 19:00יוני,  14

 

 קבלת פנים בבית  נשיא המדינה .5
 (בלבד למוזמנים) ירושלים, המדינה נשיא בית

 מושב מליאה
 12:00יוני,  15

 
 

 נאום מרכזי: סגן ראש הממשלה ושר הפנים של בלגיה .6

H.E Jan Jambon 
 6 לפרטים נוספים, נא ראה עמוד

 
 שולחן עגול

 15:30יוני,  15
 
 

  : השפעת השיח הביטחוני על נשים ועל השיח האזרחיהישראליתמצ'ואיזם בחברה  .7

 בשיתוף 'פורום דבורה'
 13לפרטים נוספים, נא ראה עמוד 

 
 מושב מליאה

 16:30יוני,  15
 
 
 

 מושל ארקנסו לשעבר לשעבר מועמד לנשיאות ארה"ב ו :נאום מרכזי .8

 Gov. Michael "Mike" Dale Huckabee 
 7לפרטים נוספים, נא ראה עמוד 

 
 מושב מליאה

 18:30יוני,  15
 

 

 של ארה"בנאום מרכזי: סגן מזכיר המדינה  .9

The Honorable Antony J. Blinken 
 6לפרטים נוספים, נא ראה עמוד 

 
 מושב מליאה

 19:45יוני,  15
 

 :)בשידור ישיר( לשעבר מזכיר המדינה של ארה"ב נאום .11

The Honorable Dr. Henry Kissinger 

 8לפרטים נוספים ולרשימה מלאה של המשתתפים, נא ראה עמוד 

 
 מושב מליאה

 09:00יוני,  16
 
 

 :ופה בזירה העולמית ובמזרח התיכוןמקומה ותפקידה של איר על נאומים מרכזיים .11
 Minister Witold Waszczykowskiשר החוץ הפולני, 

 Mr. Bernard Henri-Lévyתי, הסופר, הפילוסוף הצרפ
 7לפרטים נוספים, נא ראה עמוד  

 
 16מושב מליאה 

 19:15יוני, 
 

 אלוף )מיל.( אהוד ברק, לשעבר ראש הממשלה ושר הביטחון-נאום מרכזי: רב .12
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 2016יוני  14יום שלישי, ח' סיון תשע"ו, 
 מושבים ודיונים בנושא:

 תקווה ישראלית משותפת: חזון או חלום? 
 , ירושליםבית נשיא המדינה

 )למוזמנים בלבד(
 

 
 התכנסות 14:00 
 

 

 מעמד פתיחה  14:30 
 מעריב, ערב חדש, גלי ישראל ,עיתונאית ,שרה ב"ק  בג מנחה:

 

 :דברי פתיחה

 יו"ר כנסי הרצליה ;(, המרכז הבינתחומי הרצליהIPS) למדיניות ואסטרטגיה ,  ראש המכוןאלכס מינץפרופ׳ 

 מנכ"ל בית הנשיא ,הראל טובימר 

 

 (WJC) נשיא הקונגרס היהודי העולמירונאלד ס. לאודר,  רהשגרי :ברכות

 

 נאום הנשיא
 

 , נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליהאוריאל רייכמןפרופ׳ יו"ר: 

 כבוד נשיא המדינה, מר ראובן )רובי( ריבלין
 

 מפלגותתקווה ישראלית משותפת: חזון או חלום? תגובות שרים וראשי  15:21
 נאומים מרכזיים

 שר החינוך ושר התפוצות; יו"ר הבית היהודינפתלי בנט,  "כח

 שר הפנים והשר לפיתוח הנגב והגליל; יו"ר ש"סאריה מכלוף דרעי,  ח"כ

 יו"ר הרשימה הערבית המשותפתאיימן עודה,  ח"כ

 אלהשמאל של ישר–ראשת מרץזהבה גלאון,  ח"כ

 

 בראי הרשות השופטת ישראליות משותפת
 

 , נשיאת בית המשפט העליוןמרים נאורכבוד השופטת 
 

 
 

 על ישראליות משותפת אנשי רוח ואקדמיה  45:17
 

 (, המרכז הבינתחומי הרצליהIPS, עמית מחקר בכיר, המכון למדיניות ואסטרטגיה )חיים וייצמןד"ר  מנחה:

 ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליה, נשיא אוריאל רייכמןפרופ׳ 
 

 , החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; אוניברסיטת חיפה; חתן פרס ישראל תשס"חסמי סמוחהפרופ' 

 אביב -ניברסיטת תל וא בי"ס לחינוך,, א'אלהיג אבו נאסר פאדיה פרופ'

 "עורכת ומייסדת כתב העת "ארץ אחרת ,עיתונאית, שלג במביגב' 

 (, המרכז הבינתחומי הרצליה; יו"ר כנסי הרצליהIPS, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה )אלכס מינץפרופ' 

 ": מחזון למציאותסדר ישראלי חדש"המלצות המכון למדיניות ואסטרטגיה וועדת ההיגוי הארצית  לו דברי סיכום
 

 
 ת ורישוםהתכנסו 0091:

 

  בבית נשיא המדינה קבלת פנים  19:31
 

 )למוזמנים בלבד(
 
 
 
 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99
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 מושבי מליאה
 

 2016יוני  15ום רביעי, ט' סיון תשע"ו, י
 

 
 

 

 היום וברכות פתיחת 09:00
 מליאת הרצליה

 ברכות

 בינתחומי הרצליה, נשיא ומייסד המרכז האוריאל רייכמןפרופ׳ 
 הרצליה , ראש עירייתמשה פדלוןמר 

, המרכז הבינתחומי (ICT) , דיקן בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה ומנכ"ל המכון למדיניות נגד טרורבועז גנורפרופ' 
 הרצליה

 סי הרצליהיו"ר כנ ;(, המרכז הבינתחומי הרצליהIPS) , ראש המכון למדיניות ואסטרטגיהאלכס מינץפרופ׳ 

 המרכז הבינתחומי הרצליה(, IPSהמכון למדיניות ואסטרטגיה ), מנהל כנס הרצליה, רונן הופמןד"ר 

 :מנחה

 , סגן נשיא לקשרי חוץ וראש בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי, המרכז הבינתחומי הרצליהיונתן דייויסמר 
 
 

 כת מודיעיןישראל במזרח תיכון סוער: סקירה אסטרטגית והער 09:30
 מליאת הרצליה

 

, צה"ל אמ"ן, ראש הרצי הלוילוף א  

 (, המרכז הבינתחומי הרצליהIPS, המכון למדיניות ואסטרטגיה )מיקי אלתראל"מ )מיל.( מציג: 
 
 

 
 

 הצגת מדדי הרצליה 10:15  הגיע הזמן לדבר על העתיד: נאום מרכזי  10:15
 מליאת הרצליה

עתיד , יו"ר מפלגת ישיאיר לפידח"כ   
 

, סגנית דיקן בית ספר לאודר סבן-ליזה אירניד"ר מציגה: 
  לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

 

 אודיטוריום צ'ייס 

, בית ספר טיומקין לכלכלה, המרכז הבינתחומי רפי מלניקפרופ׳ 
 הרצליה

Prof. David Reibstein, William Stewart Woodside 
Professor, Wharton School, University of Pennsylvania 
 

 , בית ספר אריסון למנהל עסקים,ורדה ליברמןפרופ'  מציגה:
 אתגרים אסטרטגיים לישראל  10:45 המרכז הבינתחומי הרצליה

 מליאת הרצליה

, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי ויועץ עוזי ארדפרופ' 
 הרצליהמייסד כנס לביטחון לאומי לראש הממשלה; 

 
 

 
 

לקראת מלחמה קרה או מלחמה חמה  00:11
במזרח התיכון? איראן מול בריתות וקואליציות 

 אזוריות

 רפורמת התחרותיות בין הבנקים 00:11 

 מליאת הרצליה

 בי"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ,פלד-אליסה רוביןד"ר  מנחה:
 המרכז הבינתחומי הרצליה ואסטרטגיה,

 

 , מנכ"ל משרד החוץדורי גולד ר"ד השגרירדברי פתיחה: 

 
Mr. Suat Kiniklioğlu, Writer and Analyst. Former 
Member of the Turkish Parliament; Executive Director 
of the Center for Strategic Communications in Ankara 

Dr. Edward N. Luttwak, Senior Associate, Center for 

Strategic & International Studies (CSIS) 

Dr. Salman Shaikh, Fmr. Director, Brookings Doha 
Center 
Mr. Josh Block, President & CEO, The Israel Project 

 Dr. Ahmed Majdalani, Member of the: סיכוםדברי 
PLO Executive Committee 

 אודיטוריום צ'ייס 

 , דה מרקרסמי פרץמר מנחה: 

ועדת שטרום' להגברת ראש ' דרור שטרום,"ד עו :"ריו
 התחרותיות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים

 

 , נגידת בנק ישראלקרנית פלוגד"ר  דברי פתיחה:

 

, מנכ"ל בנק ירושליםגיל טופזמר   

ח ממונה על שוק ההון והביטוה, לשעבר עודד שריגפרופ' 
 משרד האוצרב
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 זציהאירופה: בין הגירה לרדיקלי :1512
 בשיתוף המכון למדיניות נגד טרור

 כוחה של אמנות פוליטית 12:11 
 מושב לזכרה של דינה ווינד ז"ל

 מליאת הרצליה

 Jerusalem Post, , עורךכץ יעקבמר  מנחה:
 

     דברי פתיחה:

     הממשלה ושר הפנים של בלגיהסגן ראש 

H.E Jan Jambon 
 

משל, דיפלומטיה דיקן בית ספר לאודר למ, בועז גנור פרופ'

, המרכז (ICT) ואסטרטגיה ומנכ"ל המכון למדיניות נגד טרור
 הבינתחומי הרצליה

המרכז , (ICT) סמנכ"ל המכון למדיניות נגד טרוראיתן עזאני, ד"ר 
  הבינתחומי הרצליה

Mr. Benjamin Haddad, Research Fellow, Hudson 
Institute 

Prof. Jürgen Rüttgers, Former Prime Minister of North 
Rhine-Westphalia and Former German Federal Minister 
of Education, Science, Research and Technology 

 אודיטוריום צ'ייס 

בית ספר סמי עופר  ,דיקן ,לטר-נעם למלשטריך ד"ריו"ר: 
 לתקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה

 דובר מרכזי:

Mr. Thomas Krens, Former Director of the 
Solomon R. Guggenheim Foundation 
  

מכון הטכנולוגי ההפקולטה לעיצוב,  דיקנית,דנה אריאלי, פרופ' 
 (HIT)חולון 

 פסל ישראלי  קרוון, נידמר 

 שבע-, מנהל אמנותי, להקת מחול בתאוהד נהריןמר 
Prof. Jerry Wind, Lauder Professor; Academic 
Director, The Wharton Fellows Program; Director, SEI 
Center for Advanced Studies in Management 
Professor of Marketing 

 
 

 בלבד למוזמניםפורום מנכ"לים( לדיפלומטים ולקבלת פנים ) 13:15
 בחסות התכנית לדיפלומטים           אקווריום

 ספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי, המרכז הבינתחומי הרצליה, סגן נשיא לקשרי חוץ וראש בית היונתן דייויסמר  ברכות:

 Connecting Leaders Club-ו , המרכז הבינתחומי הרצליההתכנית להכשרת מנהלים בשיתוף פעולה עם:
 

 ארוחת צהריים 15:13

 בלבד( למוזמנים(  גן הפסלים
 
 

 חדשנות והייטק לאן? :0014  ארה"ב-יחסי ישראל :1514
 Connecting Leaders Clubבשיתוף עם 

 מליאת הרצליה

K e y n o t e  A d d r e s s  
Amb. Daniel B. Shapiro 
US Ambassador to Israel 
 

I n t r o d u c e d  b y :  Mr. Tommy Steiner, Senior 
Research Fellow, Institute for Policy and Strategy 
(IPS), IDC Herzliya 

 אודיטוריום צ'ייס 

סגנית נשיא לענייני ר, עז-איילת בןד"ר דברי פתיחה: 
 סטודנטים, המרכז הבינתחומי הרצליה

Mrs. Valerie Hoffenberg, President of Connecting 
Leaders Club  
 

 
 
 

 עולמיתהכלכלה המנהיגי  בראיהעתיד  14:20  21-משרדי חוץ  במאה ה :3014
 Connecting Leaders Clubבשיתוף עם 

 מליאת הרצליה

יו"ר קתדרת אבא אבן לדיפלומטיה  ,רושאוררון פ השגריריו"ר: 
הרצליה, לשעבר שגריר ישראל ויחסים בינ"ל, המרכז הבינתחומי 

 באו"ם

Amb. Edward P. Djerejian, Director, Baker Institute for 
Public Policy, Rice University; Fmr. Assistant Secretary 
of State for Near Eastern Affairs; Fmr. Ambassador of 
the United States to Israel and Syria 

Amb. Dr. Harald Braun, German Ambassador to the 
United Nations 

Amb. Bilahari Kausikan, Ambassador-at-Large and 
Policy Adviser, Ministry of Foreign Affairs, Singapore 

 אודיטוריום צ'ייס 

Moderator: Mr. Yoram Tietz; Managing Partner, 
Ernst & Young 

Mr. Nicolas Moreau, Chairman & Chief Executive 
Officer of AXA France & in charge of overseeing the 
worldwide operations of AXA Assistance and AXA 
Global Direct 

Mr. Philippe Guez, Managing Director, Rothschild 
Group 

Mr. Dan Koller, Member of the Board of Management, 
Head of Financial Markets and International Banking, 
Bank Ha’poalim  

Mr. Rene-Pierre Azria, Senior Partner, LionTree llc 

Prof. Jerry Wind, Lauder Professor; Academic 
Director, The Wharton Fellows Program; Director, SEI 
Center for Advanced Studies in Management 
Professor of Marketing 
Mr. Gadi Tirosh, Managing Partner, JVP 
Mrs. Netta Ness, Founder, The Chance Management 
Company & SVP Novatrans Group 
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 ותמהפכת הנייד 16:00   הבחירות בארה"ב: קמפיינים ואסטרטגיות :3015
 Connecting Leaders Clubבשיתוף עם 

 מליאת הרצליה

 Mr. Jay Footlik, Former                       מנחה:                    
Special Assistant to President Bill Clinton, Founding 
president and CEO of Global Policy Initiatives (GPI) 

Mr. Malcolm Hoenline, Executive Vice Chairman of the 
Conference of Presidents of Major American Jewish 
Organizations 
Amb. Ned L. Siegel, Chairman of the Board, Yitzhak 
Rabin Foundation; Fmr. US Ambassador to the 
Commonwealth of the Bahamas  

Prof. Amitai Etzioni, Eliot School of International 
Affairs, Georgetown University 

 , לשעבר דוברת הממשלה לתקשורת זרהמירי אייזןאל"מ )מיל.( 
לומטיה ואסטרטגיה, פבי"ס לאודר לממשל, די, אמנון כווריד"ר 

 המרכז הבינתחומי הרצליה

 אודיטוריום צ'ייס 

 

 

Mr. Yossi Daskal, CEO, Bombardier Israel 

Mr. Jambu Palaniappen, Regional Manager of 
Eastern Europe, Middle East and Africa, UBER 

Mr. Jerry Sanders, Chairman & CEO, SkyTran -  
A NASA Space Act Company 

 

 
 

 התחבורה והניידות עתיד 16:50   נאום מרכזי 16:30
 Connecting Leaders Clubבשיתוף עם 

 מליאת הרצליה

 

Gov.  Michael "Mike" Dale Huckabee 
  ומושל ארקנסו"ב מועמד לנשיאות ארה לשעבר

 
 

 Dr. Jürgen Bühler, ICEJ Executive Director מציג:

 
 

 אודיטוריום צ'ייס 

 & Mr. Eytan Avriel, Co-Founder, TheMarker מנחה:
Editor, TheMarker Magazine 

 

Mr. Nir Erez, Co-Founder & CEO, Moovit 

Mr. Boaz Tzafrir, CEO, Israel Railway  

Mr. Jambu Palaniappen, Regional Manager of 
Eastern Europe, Middle East and Africa, UBER 

Mr. Gil Golan, Country Manager; General Motors 
Advanced Technical Center Israel, General Motors 
Corporate Venture Capital 

Mr. Yossi Daskal, CEO, Bombardier Israel 

Mr. Udi Adiri, Deputy Director, Budget Department, 
Ministry of Finance 

 
 
 

  טק-עתיד המד 17:40   הבחירותלאחר מדיניות ארה"ב כלפי ישראל  16:45
 Connecting Leaders Clubבשיתוף עם 

 מליאת הרצליה

 , לשעבר שגריר ישראל בארה"בזלמן שובל השגריריו"ר: 

Amb. Prof. Daniel C. Kurtzer, Fmr. U.S. Ambassador 
to Egypt and to Israel; S. Daniel Abraham Professor of 
Middle East policy studies, Woodrow Wilson School of 
Public and International Affairs, Princeton University 
The Honorable Jane Harman, President, Woodrow 
Wilson International Center for Scholars; Former 
Member of the US House of Representatives  
Ms. Judith Miller, American journalist and writer, 
Pulitzer Prize winner 

, לשעבר שגריר ישראל בארצות הבריתסליי מרידורהשגריר   
האקדמיה  חבר, האוניברסיטה העברית, שלמה אבינריפרופ' 

 הלאומית הישראלית למדעים

 אודיטוריום צ'ייס 

 דברי פתיחה: 

Mr. Moshe Bar Siman-Tov, Director General, Ministry 
of Health 

Mrs. Iris Beck-Codner, Group EVP, Corporate 
Marketing & Communications, TEVA 

 מנחה:                                           

Mr. Uri Pasovsky, Senior writer and columnist, 
Calcalist  

Mrs. Galit Zuckerman, CEO, Medasense Biometrics 
Ltd. 

Dr. Benny Zeevi, Managing General Partner; Tel Aviv 
Venture Partners 

Mr. Guido Pardo Roques; President & CEO at Philips 
Israel 

Mr. Peter J. Fitzgerald, MD, PhD, FACC; Director, 
Center for Cardiovascular Technology; Stanford 
University 

Mr. Yoav Tzruya, Partner, JVP Cyber Labs 

 

 מרכזי נאום :0018 

 המליאת הרצלי

 החינוך שר; הרצליה הבינתחומי המרכז, רובינשטיין אמנוןפרופ' 
 לשעבר

] 

 מרכזי נאום :0318 

 מליאת הרצליה
  

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

 Dr. Edward N. Luttwak, Senior Associate, Center מציג:
for Strategic & International Studies (CSIS) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson_International_Center_for_Scholars
https://en.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson_International_Center_for_Scholars
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D
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 מרכזי נאום 00:19 
 מליאת הרצליה

  

The Honorable Antony J. Blinken, Deputy U.S. Secretary of State 
 

 *Amb. Prof. Daniel C. Kurtzer, Fmr. U.S. Ambassador to Egypt and to Israel  מציג:
 

 
 

 
 יר המדינה של ארה"ב )בשידור ישיר(הענקת מגן הרצל לד"ר הנרי קיסינג'ר, לשעבר מזכ 19:30

 מליאת הרצליה

 על ידי:

 , נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליהאוריאל רייכמןפרופ' 

 יו"ר כנסי הרצליה ;(, המרכז הבינתחומי הרצליהIPSראש המכון למדיניות ואסטרטגיה )אלכס מינץ, פרופ' 
  Mrs. Valerie Hoffenberg, President of Connecting Leaders Clubיו"ר: 

 
 
 

 

 

 נאום מרכזי בשידור ישיר 45:19
 מליאת הרצליה

 

 , לשעבר מזכיר המדינה של ארה"בר'הנרי קיסינגד"ר 
 י
 
 

 

 קבלת פנים 20:30 
 

 )למוזמנים בלבד(
 

 

 
 

 2016יוני  16ן תשע"ו, יום חמישי, י' סיו
 

 00:09  
 מליאת הרצליה

  , סגן נשיא לקשרי חוץ וראש בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי, המרכז הבינתחומי הרצליהונתן דייויסי :ציגמ

, יו"ר האופוזיציה; יו"ר המחנה הציונייצחק )בוז'י( הרצוג ח"כ  
 

 
 

 15:09  
 מליאת הרצליה

  (, הבינתחומי הרצליהIPS, המכון למדיניות ואסטרטגיה ), מנהל כנס הרצליהן הופמןרונד"ר  :ציגמ

, שר התחבורה והבטיחות בדרכים והשר לעניינים מודיעינייםישראל כ"ץח"כ   
 

 

 מקומה ותפקידה של אירופה בזירה העולמית ובמזרח התיכון :0309
 מליאת הרצליה

Mr. Jean- François Copé, President, Union for a Popular Movement (UMP), the French National 
Assembly 

  .France-, Executive Director, ELNETArié BensemhounDr                                                                                     מציג:

 
 

Mr. Bernard-Henri Lévy, Author and Philosopher 
 

 Mr. Larry J. Hochberg, Co-Founder and Chairman, Friends of ELNET (FELNET)                                            מציג:

 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Union_for_a_Popular_Movement
https://en.wikipedia.org/wiki/French_National_Assembly
https://en.wikipedia.org/wiki/French_National_Assembly


8  

    השתתפותם טרם סוכמה. –ביוני. דוברים המסומנים בכוכבים  16-התכנית עדכנית ל

 

 התיכון-הסדר אזורי במזרח10:15
 'בשיתוף עם 'ישראל יוזמת

לאחר נפילת המדינה  יכוןתה-המזרח 10:15 
הסימולציה ממצאי האיסלאמית בעיראק ובסוריה: 

 הבינ"ל
In cooperation with the Woodrow Wilson School of Public 
and International Affairs, Princeton University, China Foreign 
Affairs University, and Sciences Po, Paris 

 מליאת הרצליה

 מהי הברית האזורית?דברי פתיחה: 

 ''ישראל יוזמת מייסדקובי הוברמן, מר 

קולות מהעולם הערבי :1פאנל   

סמדר פריגב' מנחה:   

Mr. Elias Zananiri, Deputy Chairman of the PLO 
Committee for the Interaction with the Israeli Society 

Dr. Robert M. Danin, Senior Fellow for Middle East 
Studies, Council on Foreign Relations; Senior Fellow, 
Belfer Center, Harvard; Fmr. Head of the Jerusalem 
Mission of the Quartet  

Amb. Hazem Khairat, Egypt Ambassador to Israel 

Amb. Walid Obeidat, Jordan Ambassador to Israel 

 ברית חוצת מפלגות: 2פאנל 

 2 ערוץ , חדשותאודי סגלמר  מנחה:

 לשעבר השר להגנת הסביבהאבי גבאי, מר 

, יש עתיד; לשעבר שר המדע, הטכנולוגיה והחלל; יעקב פריח"כ 
 לשעבר ראש השב"כ

 ; שר הביטחון לשעבר, המחנה הציוניעמיר פרץח"כ 

 

 הכלכלה שמאחורי הברית האזורית: 3פאנל 

Prof. Riad Al Khoury, Director, Middle East Geo-
Economic GmbH 

 לשעבר מנכ"ל משרד האוצראהרן פוגל, מר 

 

, נשיא ומייסד המרכז אוריאל רייכמןפרופ'  ום:כדברי סי
 הבינתחומי הרצליה

 אודיטוריום צ'ייס 

 למדיניות המכון, מחקרים מנהל, שי שאול ר"ד.( מיל) מ"אל יו"ר:
 סגן לשעבר; הרצליה הבינתחומי המרכז, (IPS) ואסטרטגיה

 לאומי לביטחון המועצה ראש

Amb. Prof. Daniel C. Kurtzer, Fmr. U.S. Ambassador 
to Egypt and to Israel; S. Daniel Abraham Professor of 
Middle East policy studies, Woodrow Wilson School of 
Public and International Affairs, Princeton University  

Prof. Su Hao, President, Beijing Geopolitical Strategy 
and Development Association China Foreign Affairs 
University 
Prof. Charles Tenenbaum, Director of the Conflict & 
Development Program, Sciences Po Paris 

 
 

 שיכים מכאן?לאן ממ –מתווה הגז  11:00
 אודיטוריום צ'ייס

 מיכאל מירומר  מנחה:

, שר התשתיות יובל שטייניץהשר דברי פתיחה: 
 * הלאומיות, האנרגיה והמים

 

ועדת שטרום' להגברת התחרותיות ראש ', דרור שטרוםעו"ד 
 בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים

 , המחנה הציוני, יו"ר וועדת הכלכלהאיתן כבלח"כ 

 ליו"ר רשות החשמלשעבר  , הכהן-אורית פרקשעו"ד 

  ל, דלק קידוחים, מנכ"יוסי אבומר 

ל, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה , מנכ"שאול מרידורמר 
 * והמים

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ם במזרח התיכון יגאופוליטי שינויים 12:15
 על מחירי האנרגיה והשפעתם

מרכזי מו״פ : עתיד ההייטק הישראלי 12:15 
 ההשפעה על המשק -בינלאומיים בישראל 

 בשיתוף עם משרד המדע והטכנולוגיה
 מליאת הרצליה

 לתכנון כלכליהישראלי יו"ר המכון  ,יוסי הולנדרמר  :ומנחה יו"ר

 , אוניברסיטת חיפה, מומחית למדיניות אנרגיהברנדה שפרפרופ' 
 בינ"ל

Mr. Robert McNally, Former Special Assistant to 
President Bush and Senior Director for International 
Energy on the National Security Council. Founder and 
President of the Rapidan Group 

Mr. Neil Brown, Director, Policy & Research, KKR 
Global Institute 

 אודיטוריום צ'ייס 

 

אקדמיה, -, יו"ר ועדת קשרי תעשייהחיים רוסו דברי פתיחה:
המועצה הלאומית למחקר ופיתוח, משרד המדע, הטכנולוגיה 

 והחלל
 

ומנכ"ל עולמית הסגן נשיא להנדסה, גוגל  ,יוסי מטיאספרופ' 
 מרכזי המו"פ של גוגל בישראל

שעבר ל; Start Up Nation Centralמנכ"ל , יוג'ין קנדלפרופ' 
 משרד ראש הממשלה ב המועצה הלאומית לכלכלה ראש

דיקן, בית הספר אריסון למנהל עסקים ובית צבי אקשטיין, פרופ' 
ספר טיומקין לכלכלה, המרכז הבינתחומי הרצליה; לשעבר 

 נגיד בנק ישראלהמשנה ל

 , מנכ״ל ונשיא אפלייד מטריאלס, ישראל *איתי רוזנפלדמר 

 Takeda Ventures, מיכל סילברברגגב' 

 , ישראלKLA-Tencor, נשיא, עמי אפלבאוםד"ר 
 

 
 

 ארוחת צהריים 13:31
   גן הפסלים

 בלבד( למוזמנים)
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_National_Security_Council
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 ת באבטחת סייברחדשנו 14:15  המאבק ביוזמות החרם נגד ישראל 14:15
 אביב-בשיתוף עם "סדנת יובל נאמן", אוניברסיטת תל

 מליאת הרצליה

 בישראל AJC, מנכ"לית אביטל ליבוביץ'סא"ל )מיל.(  מנחה:
 

השר השר לביטחון פנים; , גלעד ארדן דברי פתיחה:
 לנושאים אסטרטגיים ושר ההסברה

 
ית , עיתונאי ומשפטן, מחבר הספר 'תעשיבן דרור ימיניעו"ד 

 השקרים'
 , מייסד ונשיא מכון ראּותגידי גרינשטייןמר 
, מנהל התכנית לדיפלומטיה ציבורית, המרכז ירדן בן יוסףמר 

 הבינתחומי

 אודיטוריום צ'ייס 

המועצה הלאומית ראש  יושביצחק בן ישראל, פרופ' יו"ר: 
מולמו"פ( במשרד המדע הטכנולוגיה והחלל; ) למחקר ולפיתוח

 יבאב-ראש סדנת יובל נאמן, אוניברסיטת תל

Prof. Dan Boneh, Professor of Computer Science and 
Electrical Engineering & Co-Director, Stanford 
Computer Security Lab, Stanford University  
Prof. Steve Weber, Faculty Director, UC Berkeley 
Center for Long-Term Cybersecurity & Department of 
Political Science and School of Information  

Dr. Tal Steinherz, Chief Technological Officer (CTO), 
Israeli National Cyber Bureau (INCB) 

Dr. Eran Tromer, School of Computer Science, Tel 
Aviv University 

Ms. Gili Drob-Heistein, Manager, ICRC - The 
Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center & 
Executive Director, Yuval Ne'eman Workshop 

Mr. Eli Sugarman, Cyber Initiative Program Officer, 
Hewlett Foundation 
Mr. Danny Weitzner, Director of the MIT Internet 
Policy Engineering Initiative; Principal Research 
Scientist at CSAIL 

 

 

 

 
 
 

 נאום מרכזי 15:30
 מליאת הרצליה

 

  , לשעבר שר הביטחוןמשה )בוגי( יעלוןרא"ל )מיל.( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הלוחמה המשפטית של ישראל בהיבטים  16:00
 בשיתוף עם המשרד לעניינים אסטרטגיים בינ"ל

 נאום מרכזי 16:00 

 מליאת הרצליה

חלקת דין לשעבר ראש מ דניאל רייזנר,עו"ד  אל"מ )מיל.( מנחה:
  נאמן-פוקס-בינ"ל, צה"ל; שותף במשרד הרצוג

 

 תחום -ל"מנכ ויועץ בכיר מרכז, פרדמן אשרדברי פתיחה: 
 אסטרטגיים לנושאים המשרד יטימציהלג-בדה המאבק

 

 Head of the; , מומחה למשפט בינ"ליוג'ין קנטרוביץ'פרופ' 
International Law Department, Kohelet Policy Forum 

 המשפטים של קנדה לשעבר, שר ארווין קוטלרפרופ' 

, חוקרת בכירה במכון פנינה שרביט ברוךאל"מ )מיל.( עו"ד 
למחקרי ביטחון לאומי  ומרצה למשפט בינלאומי באוניברסיטת 

 ת"א ובמכללה לביטחון לאומי של צה"ל

Adv. David J. Hoffa, Adv. David J. Hoffa, Of Counsel to 
the American law firm of Robbins Geller Rudman Dowd 
LLP 

 אודיטוריום צ'ייס 

 שרת המשפטים;לשעבר ולשעבר שרת החוץ ציפי לבני, ח"כ 
 המחנה הציונייו"ר מפלגת התנועה, 

 

, עמיתת מחקר בכירה, המכון שביט מטיאס: ד"ר מציגה
, המרכז הבינתחומי הרצליה; (IPS) למדיניות ואסטרטגיה

ם בינ"ל; עמיתת לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לענייני
 Hoover Institution Stanford University מחקר,

 

לנווט בכאוס: אסטרטגיות מו"מ ומערכת   16:30
 הסכסוך האזורי במזרח התיכון

 אודיטוריום צ'ייס

עמיתת  המרכז הבינתחומי הרצליה; ,דנה וולףד"ר מנחה: 
רדאמחקר, התכנית למו"מ, בית הספר למשפטים, הרוו  

Prof. Eileen Babbitt, Director of the International 
Negotiation and Conflict Resolution Program at the 
Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts 
University; Faculty Associate of the Program on 
Negotiation at Harvard Law School 

Mr. Arvid Bell, Research Fellow, Program on 
Negotiation, Harvard Law School 

 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8_%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8_%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8_%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97
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מלחמות המחר: אסטרטגיות עתידיות  17:00
 וחדשנות בצה"ל 

 ידיד או אויב? –האו"ם  17:00 

 מליאת הרצליה

; הפרשן 2מגיש תכנית הבוקר בערוץ , יואב לימור מרמנחה: 
 הצבאי, ישראל היום

 יר, מפקד חיל האוואמיר אשלאלוף 

 

Mr. Keith O. Tucker, Director, Strategic Studies Group, 
Lockheed Martin Aeronautics 

Dr. Edward N. Luttwak, Senior Associate, Center for 
Strategic & International Studies (CSIS) 

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

 לאומי לביטחון המועצה
 , יו"ר סיעת יש עתידעפר שלחח"כ 

 אודיטוריום צ'ייס 

מנהל לשכת ראש הממשלה , לשעבר דב וייסגלסעו"ד  יו"ר:
 אריאל שרון

 , לשעבר שגריר ישראל באו"םגילרמן ןדהשגריר 
 םלשעבר שגרירת ישראל באו" גבריאלה שלו,השגרירה פרופ' 

 , לשעבר שגריר ישראל באו"ם רון פרושאורהשגריר 

 

 בריסל, פריז אחרי בטרור הלחימה אמנות :0018
 ואורלנדו

 ניהול משברים גלובאליים :0018 

 מליאת הרצליה

 למדיניות המכון, מנהל כנס הרצליה, רונן הופמןד"ר : מציג
 יההרצל המרכז הבינתחומי (,IPS) ואסטרטגיה

 

, דיקן בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה בועז גנורפרופ' 
, המרכז (ICT) ואסטרטגיה ומנכ"ל המכון למדיניות נגד טרור

 הבינתחומי הרצליה

 אודיטוריום צ'ייס 

עיתונאי ומומחה לענייני המזרח הנריקה צימרמן,  מר מנחה:
 התיכון

Amb. Hua Liming,  ן אאירבשגריר סין לשעבר  

י , דיקן בית הספר לקיימות, המרכז הבינתחומיואב יאירפרופ' 
 הרצליה

, מנהלת אקדמית, משרד המדע, הטכנולוגיה סקיי גרוסד"ר 
 והחלל

 Israeli Flying Aidמייסדת ארגון  גל לוסקי,גב' 

Mr. Issam Zaitoun, Foreign Relations Representative, 
Southern Front, Free Syrian Army 

 

Mr. Benjamin Haddad, Research Fellow, Hudson 
Institute 

 

 

 מנהיגות, מצביאות ומדינאות :1518
 The Yitzhak Rabin Foundation עם בשיתוף

 מליאת הרצליה

Recorded message from President Clinton  

Written message from President Bush  

 למדיניות המכון, מנהל כנס הרצליה, רונן הופמןד"ר מנחה: 
 יההרצל המרכז הבינתחומי (,IPS) ואסטרטגיה

 

 'ישראל יוזמת' ,, יו"ריובל רביןמר  דברי פתיחה:
 

 , ראש המוסד לשעברדני יתוםאלוף )מיל.( 

; , מנכ"לית הקרן למיזמים לאומייםאורנה ברביבאי)מיל.( ף אלו
 לשעבר ראש אכ"א

Amb. Ned L. Siegel, Chairman of the Board, Yitzhak 
 . US Ambassador to theFmrRabin Foundation; 

Commonwealth of the Bahamas 

 , שר הבינוי והשיכוןיואב גלנט .(מיל) אלוף דברי סיכום: 
 

 נאום מרכזי :1019
 מליאת הרצליה

 

  (, הבינתחומי הרצליהIPS, המכון למדיניות ואסטרטגיה ), מנהל כנס הרצליהן הופמןרונד"ר  דברי פתיחה:

  

 , לשעבר ראש הממשלה ושר הביטחוןאהוד ברקאלוף )מיל.( -רב
 

 בינתחומי הרצליהמרכז הה( ויו"ר כנסי הרצליה, IPS, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה )אלכס מינץפרופ׳  דברי סיכום: 
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 מושבי שולחנות עגולים

משתתפי הכנס מטרת מושבי השולחנות העגולים היא לקיים דיוני עומק בסוגיות מרכזיות בהרכב מצומצם של מומחים בכירים. מספר מושבים פתוחים לכלל 
וההשתתפות בהם פתוחה רק לדוברי הכנס, למשתתפי  (Chatham House -ייחוס )ע"פ כלל ה-ותוכנם הינו לפרסום ולייחוס. מושבים אחרים יתנהלו שלא

Executive ו-Gold Executive.או למוזמנים באופן אישי , 

 

 2016יוני  14יום שלישי, ח' סיון תשע"ו, 
 
 

 

 לאחר נפילת המדינה האיסלאמית בעיראק ובסוריה יכוןתה-המזרח :IPS תייסימולצ 09:00
 באנגליתלא לייחוס;  –בהזמנה בלבד, כלל צ'טהאם האוס   אקווריום

 : ים מוביליםיבתי ספר בינלאומבשיתוף שלושה 

Woodrow Wilson School of Public and International Affairs at Princeton University, China Foreign Affairs University, 
Sciences Po Paris 

 

(, המרכז הבינתחומי הרצליה; לשעבר סגן IPS, מנהל מחקרים, המכון למדיניות ואסטרטגיה )שאול שיאל"מ )מיל.( ד"ר יו"ר הסימולציה: 
 ראש המועצה לביטחון לאומי

 

  ישראל:

 (IPSכון למגיניות ואסטרטגיה ); חבר הועד המנהל, המ, לשעבר שגריר ישראל בארה"בזלמן שובלהשגריר 

 , לשעבר מפקד הגיס הצפוניגרשון הכהןאלוף )מיל.( 

 מפקד החזית הצפונית במלחמת לבנון השנייהלשעבר , ראובן-איל בן ח"כ אלוף )מיל.(

 המשפטי עץליו המשנה לשעבר; הרצליה הבינתחומי המרכז(, IPS) ואסטרטגיה למדיניות המכון, בכירה מחקר עמיתת ,מטיאס שביט ר"ד
 Hoover Institution Stanford University, מחקר עמיתת; ל"בינ לעניינים לממשלה

 INSS, עמית מחקר בכיר, שמואל אבןד"ר  אל"מ )מיל.(

 , ידיעות אחרונותרונן ברגמןד"ר 

  :ארה"ב

Amb. Prof. Daniel C. Kurtzer, Fmr. Ambassador of the US to Israel and to Egypt; S. Daniel Abraham Professor of 
Middle East Policy Studies, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, ועד ה ,חבר
 מכון  IPS המנהל

 , לשעבר הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, ארה"באלון פנקסהשגריר 

Mr. Keith O. Tucker, Director, Strategic Studies Group, Lockheed Martin Aeronautics 

 בי"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה, (IPS) ואסטרטגיה למדיניות המכון ,עמית מחקר, אמנון כווריד"ר 

  רוסיה:

דר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי בי"ס לאו, (IPS) ואסטרטגיה למדיניות המכון ,בכיר עמית מחקר, דימה אדמסקיד"ר 
 הרצליה

 , בי"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליהיעקוב פלקובד"ר 

  האיחוד האירופי:

 , מנהלת, המרכז ללימודי אירופה, המרכז הבינתחומי הרצליהאסתר לופטיןד"ר 

 טרטגי, מנכ"ל הפורום לדיאלוג אסערן עציון מר

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

 המרכז הבינתחומי הרצליה, (IPS) ואסטרטגיה למדיניות המכוןעמית מחקר בכיר, , טומי שטיינר מר

 סין:

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

 תורכיה:

 , לשעבר שגריר ישראל בתורכיה ; בי"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה ד"ר אלון ליאלהשגריר 

 (INSS), המכון למחקרי ביטחון לאומי גליה לינדנשטראוסד"ר 

  איראן:

 המרכז הבינתחומי הרצליה, (IPS) ואסטרטגיה למדיניות המכוןחקר בכיר, עמית מ, עודד ברושד"ר 

בי"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי , (IPS) ואסטרטגיה למדיניות המכון ,בכיר עמית מחקר, מאיר ג'בנדפר מר
   הרצליה

מרכז המידע למודיעין וטרור ,יטת תל אביב ; עורך "זרקור על איראן" , עמית מחקר, מרכז אליאנס ללימודים איראניים, אוניברסרז צימטד"ר 
 ע"ש מאיר עמית
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  משטר אסד: –סוריה 

 , דיקן, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב אייל זיסרפרופ' 

 IPSבמכון עמית מחקר , לשעבר קצין מודיעין שדה ראשי וראש אגף המודיעין במוסד. אמנון סופריןתא"ל )מיל.( 

 , לשעבר בכיר באגף המודיעין של צה"לפסח מלובניאל"מ )מיל.( 

 :  ג'בהת אל נוסרה והאופוזיציה –סוריה 

 , המרכז הבינתחומי הרצליה(ICT) , חוקר בכיר, המכון למדיניות נגד טרוראלי כרמוןד"ר 

 ה המרכז הבינתחומי הרצלי ,(ICT) מכון למדיניות נגד טרור, חוקר בכיר, המיכאל ברקד"ר 

 המדינה האסלאמית )עיראק, סוריה(:

 המרכז הבינתחומי הרצליה ,(ICT) , דיקן בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה ומנכ"ל המכון למדיניות נגד טרורבועז גנורפרופ' 

דר לממשל, דיפלומטיה בי"ס לאו, ראש תכניות התואר השני בממשל, ICT)) , המכון למדיניות נגד טרוראקדמימנהל , אסף מוגדםפרופ' 
 האסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליו

 מרצה, המכללה לביטחון לאומי, צה"ל ;המרכז הבינתחומי הרצליה (,IPSעמית מחקר, המכון למדיניות ואסטרטגיה ), אורי גולדברגד"ר 

  חיזבאללה / לבנון:

 הרצליה חומיהמרכז הבינת ,ICT)) , סמנכ"ל המכון למדיניות נגד טרוראיתן עזאניד"ר 

 ((INSSמחקר, המכון למחקרי ביטחון לאומי  , עמיתתבנדיטה ברטיד"ר 

 עיראק:

 , ראש המרכז לחקר עיראק, אוניברסיטת חיפהאמציה ברעםפרופ' 

 , מרצה בכיר במחלקה להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפהמיכאל אפלפרופ' )אמריטוס( 

 קר עיראק, אוניברסיטת חיפה, סגן ראש המרכז לחרונן זיידלד"ר 

 הכורדים )עיראק, סוריה, תורכיה(:

להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת תל אביב ; עמיתת מחקר בכירה, מרכז משה דיין לחקר המזרח  , המחלקהעפרה בנג'ופרופ' 
 התיכון ואפריקה 

יועץ לעניינים ערביים לרוה"מ וראש תחנות המוסד בעיראק , לשעבר בכיר בשירות הביטחון הכללי ובמוסד ; אליעזר )גייזי( צפריר מר
 הכורדית ואיראן

 הרשות הפלסטינית:

בי"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי , (IPS) ואסטרטגיה למדיניות המכון ,בכיר עמית מחקר,  שאול משעלפרופ' 
 הרצליה

 חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי  ;טינית, משרד רוה"מ, מנהל במחלקת המחקר לסוגיה הפלסדורון מצאד"ר 

 (, המרכז הבינתחומי הרצליהICT, חוקר בכיר וראש דסק, המכון למדיניות נגד טרור )יוני פיגלאל"מ )מיל.( 

  חמאס:

 מומחה לעניינים פלסטינייםראובן ברקו, ד"ר 

 (, המרכז הבינתחומי הרצליהICTטרור ) , עמיתת מחקר, המכון למדיניות נגדענת ברקוח"כ סא"ל )מיל.( ד"ר 

 2, חברת החדשות של ערוץ אוהד חמומר 

 מצרים:

 המרכז הבינתחומי הרצליה(, ICT) , לשעבר שגריר ישראל למצרים; עמית מחקר, המכון למדיניות נגד טרוריצחק לבנוןהשגריר 

 קרת, מרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון, מרצה בכיר, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה; חומירה צורףד"ר 

 ירדן:

 , לשעבר שגריר ישראל לירדן; יועץ בכיר, המרכז למחקר מדיני, משרד החוץיעקב רוזןהשגריר 

 אוניברסיטת ירדן  , מרצה ויועץ בכיר למכון ללימודי דמוקרטיה ובחירות,חורי-ריאד אלפרופ' 

 ערב הסעודית ומדינות המפרץ:

 ניברסיטה הפתוחה    , האומיכל יעריד"ר 

בי"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי , (IPS) ואסטרטגיה למדיניות המכון בכיר, עמית מחקר, יוסי מןד"ר 
 ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בר אילןה ; ראש המחלקהרצליה

 

  מנהלת הסימולציה:

 בי"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה, (IPS) ואסטרטגיה למדיניות המכון ,מחקר תעמית, לסלי טריסד"ר 

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

 כז הבינתחומי הרצליהבי"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המר, (IPS) ואסטרטגיה למדיניות המכון ,עמית מחקר, אורי ברזלמר 

 , בי"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליהרום לוטןמר 
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 2016יוני  15יום רביעי, ט' סיון תשע"ו, 
 

ה: ניתוח סיכונים ירדיקליזצבלחימה בטרור ו 09:30
 (ELNET) אירופאית למנהיגות הרשת בשיתוף אירופאי וישראלי

 יות כזרז למהפכותרשתות חברת 09:30 

  לא לייחוס; באנגלית –בהזמנה בלבד, כלל צ'טהאם האוס   אקווריום

  יושב ראש:

 לדיאלוג אסטרטגי , מנכ"ל הפורוםערן עציוןמר 

 דברי פתיחה:

Mr. Raanan Eliaz, Co-Founder and Director General, 
European Leadership Network (ELNET) 

Amb. Lars Faaborg-Andersen, Head of the Delegation 
of the European Union to the State of Israel 

  :מתדיינים

Sir John Jenkins, Executive Director, International 
Institute for Strategic Studies (IISS)-Middle East, UK 

Mr. Charles Powell, Director, Elcano Royal Institute, 
Spain 

Mr. Ralf Fücks, President, Heinrich Böll Foundation 

Mr. Joshua Feingold-Studnik, Expert in Anti-Money 
Laundering and Counter Terrorist Finance 

, המחנה הציונילב-עמר ברח"כ   

 דברי סיכום:

Ms. Isabelle Laserre, Deputy Editor-in-Chief, Le 
Figaro, France 

 110C בד; לייחוס; באנגליתבל בהזמנה 

 יושב ראש:

  TIP))The Israel Project  ,סגן נשיאליאור וינטרוב, מר 

  :מתדיינים

 , המחנה הציוניקסניה סבטלובהח"כ 

 , 'הארץ'מדיני, כתב ברק רבידמר 

 , מנכ"לית, וובדאןמיכל שרייברגב' 

 INSS, אורית פרלובד"ר 

 , מומחה לאיומי אינטרנט וסייברטל פבלד"ר 

ראש מערך התקשורת של הסוכנות היהודית, , יגאל פלמורמר 
 לשעבר דובר משרד החוץ

 , יו"ר, ישראל שליכהן-שרה העצניגב' 

 Jerusalem Post, כתבת פרלמנטרית, להב הרקובגב' 

ראש מערך התקשורת של הסוכנות היהודית,  ,יגאל פלמורמר 
 לשעבר דובר משרד החוץ

Mr. Greg Carlstrom, 'Foreign Policy' and the 
'Economist' correspondent in Israel 

Columnist, Bloomberg View ,Eli lake. Mr 

 

 ראשי רשויות מקומיות והסדר הישראלי החדש 00 :11
C228 פתוח; לייחוס; בעברית 

 יושב ראש:

 רצליההמרכז הבינתחומי ה(, IPSעמית מחקר בכיר, המכון למדיניות ואסטרטגיה ), צמןיחיים ויד"ר 

  מתדיינים:

 , ראש מועצה אזורית טורעאןעימאד דחלהמר 

 , ראש מועצה אזורית חורהמוחמד אלנבאריד"ר 

 יהודה-, ראשת עירית אורליאת שוחטעו"ד 

 , ראש המועצה האזורית בית ג'אןביאן קבלאןמר 

 , ראשת המועצה האזורית יואבהרכבי-מתי צרפתיד"ר 

 

 השפעת השיח הביטחוני על נשים ועל השיח האזרחי: מצ'ואיזם בחברה הישראלית 15:30
 בשיתוף פורום דבורה

 פתוח; לייחוס; בעברית  אקווריום

 יושבת ראש:

 מדיה-, חוקרת מגדר וניושלומית לירד"ר 

  מתדיינים:

 , סופר ועיתונאיראובן )רוביק( רוזנטלד"ר 
 , הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפהשולמית אלמוגפרופ' 

 , לשעבר ראש המחקר ליועץ הרמטכ"ל לענייני נשיםררזאב לד"ר 
 אתי לבניח"כ לשעבר 

 , עוזרת אישית למשה )בוגי( יעלוןרונית לבאל"מ 
 , הליכודענת ברקוח"כ 
 , מתמחה בחקר המשטרה ושיטור, קרימינולוגיתאראלה שדמיד"ר 

 , לשעבר דוברת הממשלה לתקשורת זרהמירי אייזןאל"מ )מיל.( 
 , לשעבר סגנית היועץ לביטחון לאומי לתכנון ותשתיות במועצה לביטחון לאומיראלה אורוןישתא"ל )מיל.( 

 , המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העבריתיעל ברדהד"ר 
 , לשעבר נציבת שירות בתי הסוהראורית אדטותא"ל )מיל.( 

 , המרכז הבינתחומי הרצליהאורלי אידן ד"ר 
 אילן-ונאית; מרצה, המרכז הבינתחומי הרצליה; דוקטורנטית למשפטים ותקשורת, אוניברסיטת בר, עיתטלי לאורגב' 
 , כתבת, 'הארץ'שני לייטמןגב' 
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 2016יוני  16יום חמישי, י' סיון תשע"ו, 
 
 

 מצב הקהילות הנוצריות במזרח התיכון 10:30
 השגרירות הנוצרית בשיתוף 
 לא לייחוס; באנגלית –האוס  בהזמנה בלבד, כלל צ'טהאם  אקווריום

 יושב ראש:

 , אוניברסיטת חיפהענאן וואהביד"ר 

  מתדיינים:

 , מומחה מיוחד לענייני מזרח תיכון, המרכז הירושלמי לענייני ציבורזא'ק נריהאל"מ )מיל.( 

 י הרצליה, ראש מרכז המידע למודיעין וטרור במרכז למורשת המודיעין; המרכז הבינתחומראובן )נאמן( ארליךד"ר 

 ; אוניברסיטת ת"אהמרכז הבינתחומי הרצליה (,IPS, המכון למדיניות ואסטרטגיה )בכיר עמית מחקר, שאול משעלפרופ' 

 , אוניברסיטת בית לחםיוסף זקנוןד"ר 

 , אוניברסיטת בית לחםברנרד סבילהד"ר 

 , ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפהדן שיפטןד"ר 
Dr. Jürgen Bühler, ICEJ Executive Director 

 
 

 יהדות ארה"ב ומדיניות החוץ הישראלית 15:00
 

מדיניות החוץ על  IPSמומחי מכון  15:00 
המתהווה של איראן ואתגרי פנים: תרחישים 

 אפשריים
  פתוח; לייחוס; באנגלית  אקווריום

  יושב ראש:

 ים'ותוימכון 'מ ראש, נמרוד גורןד"ר 

  :מתדיינים

, סגן נשיא לקשרי חוץ וראש בית הספר הבינלאומי ונתן דייויסימר 
 ע"ש רפאל רקנאטי, המרכז הבינתחומי הרצליה

Mr. Malcolm Hoenline, Executive Vice Chairman of the 
Conference of Presidents of Major American Jewish 
Organizations 
Rabbi Elie Abadie, Edmond J. Safra Synagogue 
in New York City 
Mr. Josh Block, President & CEO, The Israel Project 

Adv. Jonathan Missner, Managing Partner, Stein 
Mitchell Cipollone Beato & Missner and Fmr. Managing 
Director for National Affairs, American Israel Public 
Affairs Committee (AIPAC) 

Prof. Dov Waxman, Northeastern University and author 
of Trouble in the Tribe: The American Jewish Conflict 
Over Israel   
Amb. Daniel Kurtzer, Princeton University and former 
US Ambassador to Israel 
Mr. Nadav Tamir, Diplomat and former Policy Adviser 
to President Shimon Peres 
Dr. Ehud Eiran, Lecturer at Haifa University, Board 
Member at the Mitvim Institute, and former assistant to 
the Israeli prime minister's foreign policy adviser  
Ms. Yael Patir, Israel Director, J Street 
Ms. Netaly Ophir-Flint, CEO, Reut Institute 
Adv. Gilead Sher, Institute for National Security Studies 
(INSS), and former Chief of Staff to the Prime Minister 
Mr. Ofer Zalzberg, Senior Analyst, International Crisis 
Group 
Dr. Dahlia Scheindlin, Public opinion pollster and 
Policy Fellow at the Mitvim Institute 
Dr. Shira Efron, Special Adviser on Israel, Rand 
Corporation 
Dr. Shuki Friedman, Head of the Center on Religion, 
Nation and State, Israel Democracy Institute 
Dr. Scott Lasensky, Embassy of the United States, 
Israel 
Mr. Yigal Palmor, Director of Public Affairs and 
Communications of the Jewish Agency for Israel 

 C110 לייחוס; באנגליתפתוח ; 

  יושב ראש:

עמית מחקר בכיר, המכון למדיניות  ,טומי שטיינרמר 
 (, המרכז הבינתחומי הרצליהIPSואסטרטגיה )

  מתדיינים:

המכון  עמית מחקר,, מומחה לענייני איראן, מאיר ג'בנדפרד"ר 
 המרכז הבינתחומי הרצליה (,IPSלמדיניות ואסטרטגיה )

עמית מחקר בכיר, המכון למדיניות ואסטרטגיה  ,עודד ברושד"ר 
(IPSהמרכז הבינתחומי הרצליה ,)  

עמית מחקר, המכון למדיניות ואסטרטגיה , אורי גולדברגד"ר 
(IPS,) מרצה, המכללה לביטחון  ;המרכז הבינתחומי הרצליה

 צה"ללאומי, 

, המכון למדיניות ואסטרטגיה בכיר עמית מחקר, יוסי מןד"ר 
(IPS,) ראש המחלקה ללימודי  ;המרכז הבינתחומי הרצליה

 אילן-המזרח התיכון, אוניברסיטת בר

 (,IPSעמית מחקר, המכון למדיניות ואסטרטגיה ), רז צימטד"ר 
; עמית מחקר, מרכז אליאנס המרכז הבינתחומי הרצליה

 ראניים, אוניברסיטת תל אביבללימודים אי

 דברי סיכום:

, עמיתת מחקר בכירה, המכון למחקרי ביטחון סימה שייןד"ר 
 , לשעבר סגנית ראש המועצה לביטחון לאומי((INSS לאומי

 


