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  ביטחוני -ימד הצבאיהמ  09:30-08:15
    
  צחי הנגבי כ"חה: ר"יו  
  ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת"יו  
    
  דן מרידורמר   
  ר האוצר ושר המשפטיםלשעבר ש  

  
   אפרים סנהר"ד.) מיל(ל "תא  
   לשעבר סגן שר הביטחון  
    
  עוזי  ארד' פרופ  
 ;הרצליה המרכז הבינתחומי, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה  
  "כנס הרצליה"ר "יו  

  
  דיון פתוח

  
 

  בינלאומי -המדיני ימדהמ   11:00-09:30
  

  'אהרן אברמוביץמר : ר"יו  
  ל משרד החוץ"מנכ  

  
  יוסי גלהשגריר   
  ל משרד החוץ"המשנה למנכ  

  
  נאור גילאוןמר   
  משרד החוץ, המרכז למחקר מדיני, ראש החטיבה הבינלאומית  

  
  ערן עציוןמר   
  משרד החוץ, ראש החטיבה לתכנון מדיניות  

  
  דיון פתוח  
   
    

 

    החברתיימדהמ  09:45-08:15
  

  אהובה ינאי.) מיל(מ "אל: ר"יו  
  ל מתן"מנכ  
    
  הרצוג) י'בוז(יצחק מר   
  תפוצותה והשר לענייני שר הרווחה והשירותים החברתיים 

  
  'נחום איצקוביץמר   
  תים החברתייםמשרד הרווחה והשירו, ל"מנכ  
    
  מולי להד' פרופ  
  חי-המכללה האקדמית תל, הפקולטה למדעי החברה והרוח  
    
  דיון פתוח  

  
  

  אליהו ישימר    10:00-09:45
  המסחר והתעסוקה, סגן ראש הממשלה ושר התעשייה  

  

  הכלכלי  ימדהמ 11:00-10:00
    

   אלי הורביץמר : ר"יו  
  תר טבע תעשיות פרמצבטיו"יו  

  
   מלניקרפי' פרופ  
  הבינתחומי הרצליה, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים  

  
  קרנית פלוגר "ד  
  בנק ישראל, מנהלת מחלקת המחקר  

  
 און- ני בררומר 

 שר האוצר 
  

 דיון פתוח
 

י  מ ו א ל ה ן  ו ח ט י ב ה ו ן  ס ו ח ה ן  ז א מ  
 

   רשמיתפתיחה   12:45-11:15
  

  עוזי  ארד' פרופ: ר"יו  
  ר כנס הרצליה"יו  
    
  אוריאל רייכמן' פרופ :כותבר  
  בינתחומי הרצליה ה ומייסדנשיא      

  
  יעל גרמן' גב    
  ראש עירית הרצליה    

  

  שמעון פרסמר   
  נשיא מדינת ישראל  
    
   2009 מדדי הרצליהומאזן החוסן והביטחון הלאומי   

  
  רפי מלניק' פרופ  
  הבינתחומי הרצליה, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים  

  
  דור- גבריאל בן' פרופ  
  יטת חיפהאוניברס, הספר למדעי המדינה-ראש בית  

  
  עוזי דיין.) מיל(אלוף   
  דרות לחברהש-נשיא כנס ישראל  
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  יעד לפיתוח אסטרטגי: הנגב בחזית   15:00-13:30
  

  Amb. Ronald S. Lauder:  ר"יו  
  President, World Jewish Congress    

  
  אלכס מינץ' פרופ  
הבינתחומי , דיפלומטיה ואסטרטגיה, ספר לאודר לממשל-דיקן בית  

  הרצליה
  

  אבישי ברוורמן' פרופ

  ר ועדת הכספים של הכנסת"יו  
  

  איתן ורטהיימרמר   
   עידן הנגב– ר דרומה"יו  

  
  זאב בילסקימר   
  ישראל וההסתדרות הציונית העולמית-ר הסוכנות היהודית לארץ"יו  
    
  עפר איסרובמר   
  ישראל-הסוכנות היהודית לארץ, ורי מנהל אז; עידן הנגב–דרומה ל "מנכ  

  
 

  דיון פתוח 
  

 

  ?  פני המחריהיו ותהאם ערים מעורב   16:30-15:00
  

  עליזה שנהר' פרופ: ר"יו  
  נשיאת מכללת עמק יזרעאל  

  
  סוליציאנו- אמנון בארימר   
  קרן אברהם, ל משותף"מנכ  
   
  מאיסי'ראסם ח' פרופ  
  אוניברסיטת חיפה, החוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה  

  
  כמאל אגברייהמר   
   גבעת עלייה ביפו-מי 'ר ועד שכונת עג"יו  

  
  סופשמעון גמר   
  עילית-ראש עירית נצרת  

  
  אמנון רובינשטיין' פרופ  
  לשעבר שר החינוך, הבינתחומי הרצליה  

  
  דיון פתוח

  הסדר העולמי המתהווה ים עלמבט   17:00-15:15
  

 Sir Michael Pakenham: ר"יו           
Former Chairman of the UK Joint Intelligence Committee       

  
  Amb. Igor S. Neverov  

Director, North American Department, Ministry of Foreign Affairs of  
the Russian Federation 

 
Prof. Brahma Chellaney           

Professor of Strategic Studies, Centre for Policy Research, New Delhi                             
 

  Amb. John Bolton  
  Former US Ambassador to the United Nations  

  

 
  Mr. Thomas Kleine-Brockhoff  

Senior Director for Policy Programs, German Marshall Fund of the 
United States  

  
  זלמן שובלהשגריר 

  ב"לשעבר שגריר ישראל בארה
 
  

 דיון פתוח
 
  
  
    

  "נאום הרצליה"   18:00-17:15
  

  ישראל מקובמר : ר"יו  
  הבינתחומי הרצליה, המכון למדיניות ואסטרטגיה, ועד המנהלר הו"יו  
    

  ציפי לבני' גב  
  מקום ראש הממשלה ושרת החוץ- ממלאת  
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-יחסי ישראלקידום  בין הניתן להפריד   19:30-18:00
  ?בין הסוגיה הפלסטיניתאירופה ל

  
  רפאל ברקהשגריר : ר"יו  

  משרד החוץ, ל לענייני מערב אירופה"סמנכ

  

Mr. Tomas Pojar  
   Deputy Minister of Foreign Affairs, Czech Republic  
  

 Mr. Thomas Oppermann, MdB 
  Germany,Deputy Chairman, SPD Parliamentary Group 

 
 Dr. Liam Fox, MP 

   Shadow Defense Secretary, United Kingdom   
     
  אבי פרימורהשגריר   
  הבינתחומי הרצליה, יים אירופםהמרכז ללימודי ראש  
   

Amb. Marc Otte                          
European Union Special Representative to the Middle East Peace   

Process 
  

  דיון פתוח 
  

    

חילופי משמרות בוושינגטון ומעמדה של    22:30-20:30
  ב בזירה העולמית"ארה

  
 Prof. Herbert London :ר"יו 

  President, Hudson Institute  
  
   Amb. John Bolton  
  Former US Ambassador to the United Nations  
 

 Mr. R. James Woolsey 
Venture Partner with VantagePoint; Former US Director of 

Central Intelligence  
     
 Mr. Richard Gordon 

  President, American Jewish Congress 
 

 Amb. Alfred H. Moses  
 Chair, UN Watch; Partner & Senior Counsel, Covington & 

Burling LLP; Honorary President, American Jewish Committee                            
      
    
   

  דיון פתוח
 ------------------------------------------------------------------------------------ 
  :שיח בין- דו  

 
Mr. Thomas L. Friedman  

 New York Times Columnist 
  
 

   Dr. Josef Joffe   
  Editor-Publisher, Die Zeit  

  
    
 
 

  פנים רבות להירושלים   18:00- 19:15
  

  גבריאל ברקאיר "ד :ר"יו  
  אילן -אוניברסיטת בר, גיההמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולו  

  
  Father Pierbattista Pizzaballa 
 Custos of the Holy Land    
    
  יוסי שלהב' פרופ  
  אילן-אוניברסיטת בר, המחלקה לגיאוגרפיה  

  
  דורי גולדר "ד  
  נשיא המרכז הירושלמי לענייני ציבור  
    
   Mr. Hanna Siniora 

  Co-CEO IPCRI  
  

  דיון פתוח
  

  
  אביגדור ליברמןכ "חה   19:30-19:15  

  ר מפלגת ישראל ביתנו "יו
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טרור עם ה סימטרית-אה תמודדותהה   10:00-08:15
  האסלמי

  
  Dr. John Chipman   :ר"יו  

Director General and Chief Executive, International Institute for 
Strategic Studies (IISS)  

 
Prof. Brahma Chellaney      

Professor of Strategic Studies, Centre for Policy Research, New 
Delhi  

 
 Dr. Jamie Patrick Shea  

Director, Policy Planning, Office of the Secretary General, NATO  
   
  יעלון) בוגי (משה.) מיל(ל "רא 
  ל"לשעבר הרמטכ  

  
   Mr. Glenn Carle 

Former US Deputy National Intelligence Officer for Transnational 
Threats  

 
Mr. Matthew Mark Horn    

Co-Executive Director, American Jewish Congress    
    

  דיון פתוח

 
  

  "עופרת יצוקה "בעקבות החמאס   11:30-10:00
  

  מרטין קרמר' פרופ: ר"יו  
  מרכז שלם, מכון אדלסון למחקרים אסטרטגיים, עמית בכיר  

  
  אברהם סלע' פרופ  
  האוניברסיטה העברית, המחלקה ליחסים בינלאומיים  

  
  אפי איתם.) מיל(ל " תאכ"חה  
  ועדת החוץ והביטחון של הכנסת  
    
  ענת קורץר "ד  
  המכון למחקרי ביטחון לאומי, עמיתת מחקר בכירה  

  
  דניאל רייזנר.) מיל(מ "אל  
  ל בפרקליטות הצבאית"לשעבר ראש מחלקת הדין הבינ  

  
   יובל שטייניץר " דכ"חה  
   ביטחון של הכנסתהחוץ והועדת   

  
  דיון פתוח  

  
  
  

 כלים –לגיטימיות ישראל תחת התקפה    13:15-11:45
   חדשים למערכה

  
  גידי מרקמר : ר"יו  
  ל תגלית"מנכ  

  
  הרצוג) י'בוז(יצחק מר   
 שר הרווחה והשירותים החברתיים והר לענייני התפוצות 

 
  דרור ימיני- בןמר   
  מעריב  

  
  בעז מורדר "ד  
  Insight Research Group  

  
 Prof. Leonard Saxe 

Director of the Cohen Center for Modern Jewish Studies, Brandeis 
University  

  
 רון פרושאורהשגריר 

  שגריר ישראל בבריטניה
  

  דוד הורוויץמר 

 רוזלם פוסט'ג, עורך ראשי
  

  דיון פתוח
  

נ כ ע  ד מ ה ו ך  ו נ י ח יכבדה מ ו א ל ן  ס ו ח   י 
  

 האם יש –  מדוע נכשלים תלמידי ישראל  09:45-08:15
ה של מהפכה דיגיטאלית לשנות את בכוח

  ?המציאות החינוכית
  

  שמשון שושניר "ד: ר"יו  
  ל משרד החינוך"לשעבר מנכ  

  
  הר- גילה בן' גב  
   המרכז לטכנולוגיה חינוכית,ל"מנכ  

  
  יורם יעקובימר   
  מרכז פיתוח מיקרוסופט ישראל, מדען ראשי 

  
  מאיר ברנדר מ  
   ישראלGoogleל "מנכ  

  
  מיכל ירושלמי' פרופ  
  אוניברסיטת חיפה, ראש המחלקה לחינוך מתמטי  

  
  יולי תמיר' פרופ  
  שרת החינוך  

  
  דיון פתוח

  
 

 

  מנועים כלכליים להשכלה הגבוהה   11:00-09:45
  

  םודרור שטרמר : ר"יו  
  ל המכון הישראלי לתכנון כלכלי"מנכ  

  
  יעקב שייניןר "ד  
  ל מודלים כלכליים"מנכ  

  
  אברהם בייגה שוחטמר   
  ר ועדת שוחט לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה"יו; לשעבר שר האוצר  

  
  ירון- חגית מסר' פרופ  
  נשיאת האוניברסיטה הפתוחה  

  
  אבי זמיר                        אלוף 

  ל "צה, ראש אגף כוח אדם  
  
  

 יולי תמיר' פרופ
 שרת החינוך

   
 דיון פתוח

 
 

 
 

 
 

 – הההשכלה הגבוה: פ לאומית"מדיניות מו   12:35-11:20
  ממדע בסיסי למחקר ופיתוח

  
  עודד אברמסקי' פרופ  : ר"יו  
  ר המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח"יו    

  
  מנחם יערי' פרופ    
  נשיא האקדמיה הלאומית למדעים    

  
  רבקה כרמי' פרופ: מנחה  
   גוריון-נשיאת אוניברסיטת בן    

  
  ילכהגורי זמר   
  ל המועצה להשכלה גבוהה"לשעבר מנכ; פ"למולמויועץ   

  
  מינה טייכר' פרופ  
בינלאומיים במועצה הלאומית פ "מוה הלאומית לתיאום קשרי ר הוועד"יו  

  למחקר ולפיתוח
    
     לאה נסר "ד  

  ר ועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת  "לשעבר יו
  

  דיון פתוח
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-התנעת תהליך ההסדרים הישראלי   15:15-14:00
  ותמדינינגזרות יוזמות כלכליות ו:  פלסטיני

  
  Sir Ronald Cohen: ר"יו  
  Chairman, The Portland Trust  

  
  Dr. Robert Danin 
  Head of Mission, Quartet Representative to the Middle East  
    
  Dr. Maher S. El-Kurd 

  Chairman of the PLO Economic Committee   
  

  דני רוטשילד.) מיל(אלוף   
  נשיא המועצה לשלום ולביטחון  
    
  אבא- אירית בןהשגרירה   
  משרד החוץ, ל לעניינים כלכליים"סמנכ  

  
  שביט מטיאסר "ד

  המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים בינלאומיים
  

  דיון פתוח
 
 

    
  

  
  
  
  
  
  
  

 הפליטים היהודים ממדינות – טוריצדק היס   17:00-15:30
  ערב

  
   אבי ביצורר"ד: ר"יו  
-אוניברסיטת בר,  מומחה להגנת העורף;גמלאיםל המשרד לענייני "מנכ  

  אילן
  

  רפי איתןמר   
מופקד על הטיפול בנושא השבת זכויות ורכוש , גמלאיםהשר לענייני   

  יהודי 
  

  רחל מכטיגר' גב  
הבינתחומי ,  ואסטרטגיההמכון למדיניות, עמיתת מחקר בכירה  

  הפורום האטלנטי של ישראל;  הרצליה
  

  צבי צמרתר "ד 
  צבי-ל יד בן"מנכ  
  

Mr. Edwin Shuker 
President,Justice for Jews from Arab Countries 

  
  דיון פתוח

 
    

  
 

 

 כחלק פ ליישום תעשייתי וכלכלי"ממו   14:45-13:20
  ממדיניות לאומית

  
  עודד אברמסקי' פרופ  : ר"יו  
  ר המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח"יו    

  
  מנחם יערי' פרופ    
  נשיא האקדמיה הלאומית למדעים    

  
  לאה בם 'פרופ: מנחה  
המדענית ; חברת המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח    

  התעשייה האווירית לישראל, הראשית
  

  משה אורון 'פרופ  
חבר המועצה הלאומית למחקר  ;קילולמבדה, ן הראשיהמדע  

  ולפיתוח
    
  אלי אופרר "ד  
  המסחר והתעסוקה, התעשייהמשרד , המדען הראשי  

  
  צבי אקשטיין' פרופ  
  המשנה לנגיד בנק ישראל  

  
  ארליך  יגאלמר  
  "יוזמה" נשיא ;המועצה הלאומית למחקר ולפיתוחר "משנה ליו  

  
  דיון פתוח

  

  אדלה'ראלב מגמר   
  התרבות והספורט, ר המדעש

 

   מדידה ומדיניות–עמיות יהודית    16:30-15:00
  

  לאוניד נבזליןמר : ר"יו  
  ר קרן נדב"יו  

  
  יואב שוהם' פרופ  
  אוניברסיטת סטנפורד  

  
  אפי יער' פרופ  
  ל אביבאוניברסיטת ת, תוכנית לישוב סכסוכיםהראש   

  
  Prof. Steven M. Cohen 

Jewish Institute of Religion, Hebrew Union College 
  
  שלומי רבידר "ד  

  בית התפוצות, ל ללימודי העם היהודי"ס הבינ"ביההל "מנכ
  

  יחזקאל דרור' פרופ
  המכון לתכנון מדיניות עם יהודי, נשיא מכונן לשעבר

  
 Dr. Misha Galperin 

Executive Vice President and CEO, The Jewish Federation of 
Greater Washington 

  
  יהושע- נעמה צבר' פרופ

, בית הספר לחינוך, ראש היחידה ללימודי העם היהודי
  אוניברסיטת תל אביב

  
  

  דיון פתוח
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  "נאום הרצליה" 18:00 -17:15 
  

  אלכס מינץ' פרופ: ר"יו  
  הבינתחומי הרצליה, פלומטיה ואסטרטגיהדי, ס לאודר לממשל"דיקן בי  
    

  אהוד ברק.) מיל(ל "רא  
  ולשעבר ראש הממשלהשר הביטחון   

   

  ומדינאות אזורית המערכת הצפונית  19:30-18:00
  

  לטמןא- דישראל אלער "ד: ר"יו  
  הבינתחומי הרצליה, המכון למדיניות ואסטרטגיה  

  
  יתוםדני .) מיל(אלוף   
  לשעבר ראש המוסד  
  

  גיורא איילנד.) מיל(אלוף 
  לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי

    
  יעקב עמידרור) 'מיל(אלוף   
  סגן נשיא מכון לנדר  

  
  שמואל ברר "ד         

, המרכז הבינתחומי, המכון למדיניות ואסטרטגיה, מנהל מחקרים
  הרצליה

  
 דן שיפטןר " ד
  אוניברסיטת חיפה,  לאומיסגן ראש המרכז ללימודי ביטחון  
    
  עמוס גלעד.) מיל(אלוף                           
  משרד הביטחון, ביטחוני-ראש האגף המדיני  

 
 דיון פתוח           

  חגורת הביטחון הירוקה של ישראל   19:30-18:00
  

   אפי שטנצלרמר: ר"יו  
  קרן קיימת לישראל, ר דירקטוריון"יו  
    
  אורי שני' פרופ  
  ראש רשות המים  

  
  יעקב קרני' פרופ  
  .HelioFocus Ltd, כנולוגיות ראשימנהל ט  

  
  יעל מוריה' פרופ  
  הטכניון, הפקולטה לארכיטקטורה  

  
  שמאי אסיףמר   
  משרד הפנים, מנהל מינהל התכנון  
  

  דיון פתוח

  

    

מעמדה בזירה בתמורות באירופה ו   22:00-20:30
  העולמית

  
     Amb. Michael Zantovsky  :ר"יו 

Ambassador of the Czech Republic to Israel  

  
 President José María Aznar   
 Former Prime Minister of Spain  

 
  

 Dr. John Chipman 
Director General and Chief Executive, International Institute for 

Strategic Studies (IISS) 
  

            Dr. Josef Joffe   
  Editor-Publisher, Die Zeit   
  

  וחדיון פת
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אפשרויות : התגרענותהאיראן על סף    10:15-08:15
  ההרתעההיתכנות והמניעה 

  
   דוד עברי.)מיל(אלוף : ר"יו  
  לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי; נשיא בואינג ישראל  

     
  Prof. Scott Sagan 

Co-Director, Center for International Security and Cooperation 
(CISAC), Stanford University  

  
  יוסי גלהשגריר   
  ל משרד החוץ"המשנה למנכ  

  
  Dr. Bruno Tertrais 

Senior Research Fellow, Fondation pour la Recherche 
Strategique (FRS)  

     
 Dr. Michael Makovsky  
  Foreign Policy Director, Bipartisan Policy Center 

  
  ישראל-  יצחק בן'פרופ.) מיל(וף  אלכ"חה  

 ועדת החוץ והביטחון של הכנסת
  

  דיון פתוח

  
  
  
  

  תפוצת הגרעין ויוזמות בקרת נשק    12:15-10:30
  

   אריאל לויטהר"ד: ר"יו  
   Senior Associate, Carnegie Endowment for International Peace

  
  Mr. Jonathan S. Paris 
 Adjunct Fellow, Hudson Institute  

  
  עודד ברושר "ד

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

   
 Mr. Sverre Lodgaard  

Senior Research Fellow, NUPI and former Director of the United 
Nations Institute for Disarmament Research  

 
 Gen. Vladimir Dvorkin 

  Principal Researcher, IMEMO, Russian Academy of Sciences 
   

  
  דוד דניאליהשגריר מר 

 הועדה לאנרגיה אטומית,  למדיניותל"מנכס
   

 
  דיון פתוח  
  

   
 

 
  

  פוליטיקה -ביטחון וגיאו, אנרגיה   10:00-08:15
  

  Dr. Sass Somekh :ר"יו  
  Founder, Musea Ventures  

 
Dr. Ed Morse 

Managing Director and Chief Economist, LCM Commodities     
 

 Mr. R. James Woolsey   
Venture Partner with VantagePoint; Former US Director of 

Central Intelligence  
    
  Dr. Jamie Patrick Shea  

Director, Policy Planning, Office of the Secretary General, 
NATO  

     
  שפר רנדהבר "ד    

 אוניברסיטת חיפה, התכנית לניהול ומדיניות אנרגיה  
   

Dr. David Wurmser 
Director, Delphi Global Analysis; Former Senior Advisor on 

National Security Affairs to the US Vice President  
  

   יוסי הולנדרמר   
 המכון הישראלי לתכנון כלכלי ר"יו  
 

  דיון פתוח
  
  

אתגרי ניהול : המשבר הכלכלי העולמי   12:15-10:30
  הסיכונים והרגולציה הפיננסיים

  
  Mr. L. Jack Staley :ר"יו  
  President, Stanford Group (Suisse)  

  
  יעקב פרנקל' פרופ

ר "סגן יו; )G-30 (30 -ר קבוצת ה"יו, לשעבר נגיד בנק ישראל
AIGהעולמי   

 
     Mr. Michael G. Oxley  

Vice Chairman, NASDAQ Stock Market; Former Chairman of 
the US House of Representatives' Financial Services 

Committee  
  

 Dr. Stephen J. Canner  
Vice President, Investment and Financial Services, US 

Council for International Business    
  
 
  Ms. Joanne Thornton 

 Senior Vice President, Policy Research, Stanford Group 
Company                                

    
   

   
  

  דיון פתוח

  
 
    

   
      
 

ט  ק י ו ר פ ד"    ו ד ע  ל "ק  
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 תאתגרי ניהול הסיכונים והרגולציה הפיננסי   14:30-13:00
  בישראל

    
  שלמה זוהרמר : ר"יו  
  בנק דיסקונט, ר מועצת המנהלים"יו  

  
  אמיר ברנע' פרופ  
  ליההבינתחומי הרצ, ס אריסון למנהל עסקים"בי  

  
  רוני חזקיהומר   
    בנק ישראל, המפקח על הבנקים  

  
  ידין ענתבימר   
  משרד האוצר, הביטוח והחיסכון, הממונה על שוק ההון  
    
  צבי זיומר   
  בנק הפועלים, ל"מנכ  
    
  צבי לובצקימר   
  איי בית השקעות.בי.ר איי"יו  
  
 יון פתוח ד  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   העולמיתישראל והכלכלה: צליחת המשבר 17:00-14:45
  

   יוסי הולנדרמר: ר"יו  
  המכון הישראלי לתכנון כלכלי ר"יו  
    
  מנואל טרכטנברג' פרופ  
  משרד ראש הממשלה, ראש המועצה הלאומית לכלכלה  
    
  יעקב שייניןר "ד  
  מודלים כלכליים, ל"מנכ  

  
  אבישי ברוורמן' פרופ  
  ר ועדת הכספים של הכנסת"יו  
  

  ירום אריאבמר 
  משרד האוצר, ל"מנכ
  

 ישראל מקובמר 
 הבינתחומי הרצליה, המכון למדיניות ואסטרטגיה, ר הוועד המנהל"יו

  
  גידי גרינשטייןמר   
  מכון ראות, נשיא  

  
  דיון פתוח

 
  

  
  סטנלי פישר' פרופ  

  נגיד בנק ישראל
 

  
    

  
  

שותפויות פעולה ובריתות אסטרטגיות    14:45-13:00
  לישראל

  
   עודד ערןר"השגריר ד: ר"יו  
  הפורום האטלנטי של ישראל; ן למחקרי ביטחון לאומיראש המכו  

  
 Dr. Bruno Tertrais  

Senior Research Fellow, Fondation pour la Recherche 
Strategique, (FRS)  

    
Mr. Christian Schmidt, MdB 

Parliamentary State Secretary, Federal Ministry for Defense, 
Germany 

 
   Mr. Ralf Fuecks 
 President, Heinrich Böll Foundation  
  

Mr. Rafael Bardají    
Director of International Policy, FAES Fundacion  

  
  טומי שטיינרמר 

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

  
  דיון פתוח 

  
 
  

  שאול מופז.) מיל(ל "רא 
  מופקד על הדיאלוג האסטרטגי; הסגן ראש הממשלה ושר התחבור

    
  
  

 
 
 

אפשרויות ההגנה הפעילה והסבילה מפני    16:30-15:00
  איומים אסטרטגיים   

  
   הרצל בודינגר.)מיל(אלוף : ר"יו  
  לשעבר מפקד חיל האויר; עמותת עיטר "יו  

  
  עוזי רוביןמר   

 ל רובינקון"מנכ
  

  יאיר דורי.) מיל(ל "תא  
  מ"לשעבר ראש מערך הנ  

  
  Mr. Michael D. Brown 

Former US Under Secretary of Homeland Security, Emergency 
Preparedness and Response 

 
  אבי ביצורר "ד  
אוניברסיטת ,  מומחה להגנת העורף;ל המשרד לענייני גמלאים"מנכ  

  אילן-בר
    
  מקס זינגרר "ד  
ברסיטת אוני, א למחקרים אסטרטגיים"מרכז בס, עמית מחקר בכיר  

  אילן-בר
  

 מתן וילנאי.) מיל(אלוף 
  סגן שר הביטחון

  
  

  דיון פתוח  
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  "נאום הרצליה"  17:45 -17:00
  

  זלמן שובלהשגריר : ר"יו  
  ב "לשעבר שגריר ישראל בארה  
    

  בנימין נתניהומר   
  ר האופוזיציה ולשעבר ראש הממשלה"יו  

  
  

   

  מעמד הנעילה  22:00 -20:15
  

  אוריאל רייכמן' פרופ: ר"וי  
   הבינתחומי הרצליה ומייסדנשיא  
    
   Amb. Ronald S. Lauder 
 President, World Jewish Congress  
    
  עוזי ארד' פרופ  
  ר כנס הרצליה"יו  

  
  עמי- שלמה בן' פרופ  
   לשעבר שר החוץ ;הבינתחומי הרצליה  

  
  רות גביזון' פרופ  
  ה"מרכז מציל, נשיאה מייסדת  

  
  

  ט"בשבט תשס' י, 2009 בפברואר 4, יום רביעי

  רחיה בנכרהידוק קשרי ישראל עם אז   19:30-18:00
    
  עמירה דותן.) מיל(ל "כ תא"חה: ר"יו  
  ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ר ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה"יו  

  
  ארז חלפוןמר   
  ל המשרד לקליטת העליה"מנכ  

  
  זכי שלום' פרופ  
    המועצה הציונית לישראל  

  
  שולמית אלוני' גב  
  לשעבר שרת החינוך והתרבות  

  
   משה אורון'פרופ  
  חבר המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח ;קילולמבדה, המדען הראשי  

  
  וילן) אבו(אבשלום כ "חה  
  חבר ועדת הפנים ואיכות סביבה    
    
  מנו גבעמר   
  ר איגוד מכוני המחקר בישראל"יו ;ל מדגם ייעוץ ומחקר"מנכ  

  
  דיון פתוח

  
    

  הכורח בשיפור הממשל וחיזוק המשטר   19:30-18:00
    
  גד זאבימר : ר"יו  
  ר קבוצת זאבי"יו  

  
  אוריאל רייכמן' פרופ  
  י הרצליהנשיא ומייסד הבינתחומ  

  
  דרור שטרוםמר   
  ל המכון הישראלי לתכנון כלכלי"מנכ  

  
  חיים רמוןכ "חה  
  המשנה לראש הממשלה  

  
  גדעון סערכ "חה  
  ר סיעת הליכוד בכנסת"יו  

  
  רענן דינורמר   
  ל משרד ראש הממשלה"מנכ  
    
  סמי פרידריךמר   
  ר שלדור"יו  

  
    

  דיון פתוח

  


