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 מושבי המליאה

2019, ביוני 30 | ראשוןיום   
  
  

  התכנסות ורישום  14:00
  

  ה חגיגימעמד פתיח  15:00
  

  , נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליהאוריאל רייכמן פרופ'

לממשל, דיפלומטיה דיקן בית ספר לאודר  ,בועז גנור פרופ'
  ), ICTמייסד וראש המכון למדיניות נגד טרור ( ,ואסטרטגיה

  הבינתחומי הרצליה

 , ראש העיר הרצליהמשה פדלון
  

  מנחה:
סגן נשיא לקשרי חוץ וראש בית הספר הבינלאומי ע"ש , יונתן דייויס

  רפאל רקנאטי, הבינתחומי הרצליה

  

  
  
  
  

 נאום 15:15
  

H.E. Khaled Azmi 
Ambassador of the Arab Republic of Egypt to Israel 

 יו"ר הכנסת ראיון אישי עם 40:15
  

  , יו"ר הכנסת) אדלשטייןיואל(יולי  ח"כ 

  ; 13ומגיש "לפני החדשות", רשת , פרשן פוליטי בכיר אודי סגל עם:
  בית ספר סמי עופר לתקשורת, הבינתחומי הרצליה
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00:16 The Importance of Trust as a Building 
Block for Society 
 

HerzliyaTalk 
  , ראש הקתדרה לפסיכולוגיה ולכלכלה התנהגותית דן אריאליפרופ' 
  , אוניברסיטת דיוקJames B. Dukeע"ש 

  

  
  

 האם ישראל תנצח במלחמה הבאה? 16:20
  

  הרמטכ"ל, לשעבר סגן יאיר גולןאלוף (מיל.) 

  , לשעבר מפקד חיל האוויראמיר אשלאלוף (מיל.) 

  , לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומיגיורא איילנדאלוף (מיל.) 

  "הארץ" , פרשן צבאי,עמוס הראל

  מנחה:
  בכיר , מגיש טלוויזיה ופרשן צבאייואב לימור

  
  
  

  ובחיים במדע –לשבור את תקרת הזכוכית   17:10
  

 ומזון ולטה להנדסת ביוטכנולוגיהדיקנית הפק ,מרסל מחלוףפרופ' 
וראש המעבדה למערכות שחרור מבוקר כנגד סרטן ותרפיה תאית, 

  מכון טכנולוגי לישראל –הטכניון 
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 המזרח התיכון: הכתובת על הקיר?  17:30
  

   זירה אסטרטגית

Amb. Dr. Dennis Ross, Distinguished Fellow, Washington Institute; 
Former Special Assistant to President Obama and White House 
Coordinator for the Middle East and the Persian Gulf Region, USA 

Mr. Brett McGurk, Former Special Presidential Envoy for the 
Global Coalition to Counter ISIS, USA 

Amb. Husain Haqqani, Director, South and Central Asia, Hudson 
Institute; Former Ambassador of Pakistan to the United States 

Dr. Dalia Dassa Kaye, Director, Center for Middle East Public 
Policy, RAND Corporation, USA 

Amb. Dr. Sir John Jenkins KCMG LVO, Former Ambassador of the 
UK to Saudi Arabia 

Dr. Kori Schake, Deputy Director General, International Institute 
for Strategic Studies (IISS), UK 

Prof. Bingbing WU, Special Research Fellow, Institute of 
International and Strategic Studies, Peking University, China 

  , לשעבר ראש המוסדתמיר פרדו

  אביב-, מזרחן, סגן הרקטור, אוניברסיטת תלאיל זיסרפרופ' 

  מנחים:

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

, )IPS(, עמית מחקר בכיר, המכון למדיניות ואסטרטגיה טומי שטיינר
  הבינתחומי הרצליה
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  היועץ המשפטי לממשלה   18:50
 ושלטון החוק במדינת ישראל

  

  

  , היועץ המשפטי לממשלהאביחי מנדלבליטד"ר 

  

  
  

 נשיא המדינה 19:15
  
  
  
  

  כבוד נשיא המדינה, מר ראובן (רובי) ריבלין
  

  , ראש המכון למדיניות עמוס גלעדאלוף (מיל.) עם: בשיחה 
  ויו"ר סדרת כנסי הרצליה, הבינתחומי הרצליה )IPSואסטרטגיה (
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  2019ביולי,  1שני | יום 
  

  תדרוך שגרירים ומנכ"לים  07:30
  E305 אולם זרקור  למוזמנים בלבד  

  

  נאום מרכזי 09:00
  

Ms. Annegret Kramp-Karrenbauer, Chairwoman, Christian 
Democratic Union (CDU), Germany 

  דמוקרטית, גרמניה-מנהיגת מפלגת השלטון הנוצרית
  ויתורגם סימולטנית לאנגלית הנאום יינשא בגרמנית

  

 לבקבוק?הניתן להחזיר את השד  –איראן   09:40
  

  שיח-רב
Amb. Jean-David Levitte, Former Senior Diplomatic Adviser and 
Sherpa to President Sarkozy, France 

Mr. Mark Dubowitz, CEO, Foundation for Defense of Democracies 
(FDD), USA 

מכון ירושלים לאסטרטגיה  ,עמית בכיר ,יעקב עמידרוראלוף (מיל.) 
   המל"לוראש  ה"מ לביטחון לאומילשעבר יועץ ר ;ולביטחון

 עמיתת מחקר בכירה, המכון למחקרי ביטחון לאומי, סימה שיין
)INSS מוסדה ,ראש חטיבת המחקר); לשעבר  

לאנרגיה  הוועדה , לשעבר המשנה למנכ"לאריאל (אלי) לויטהד"ר 
  Carnegie Endowment for International Peace ,עמית בכיר; תאטומי

  

  מנחה:
א וביטחון לאומי, בכיר לענייני צב ועתונאי , פרשןרונן ברגמןד"ר 

  New York Times ;"ידיעות אחרונות"
  

  מרכזינאום  20:09
  

  "כחול לבן"המועמד לראשות הממשלה מטעם  ,בני גנץ) .מילרא"ל (
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  מרכזי נאום  10:40
  

 
Ms. Marillyn A. Hewson, Chairman, President and Chief Executive 
Officer, Lockheed Martin, USA 
 

  
  
  

  מרכזי נאום  11:00
  

  
  , ראש המוסד יוסף (יוסי) כהן

  
  
  
  
  

  נאום מרכזי 11:20
  

Hon. Elan Carr, U.S. Special Envoy to Monitor and Combat  
Anti-Semitism, State Department  
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 חזור?-מעבר לנקודת האל –אחת על סף מדינה   11:45

  

  
   שיח-רב

Mr. David Makovsky, Distinguished Fellow, Washington Institute; 
Former Senior Advisor for Israeli-Palestinian Negotiations at the 
State Department, USA 

  , לשעבר ראש מרחב ירושלים ואיו"ש, "האריס" אריק ברבינג
  שירות הביטחון הכללי

  , לשעבר רמ"ט שר הביטחון; מיכאל (מייק) הרצוג) תא"ל (מיל.
  Washington Instituteעמית בינלאומי, 

  מנכ״לית לינק ;תונאית ופרשנית לענייני המזרח התיכון, עשמרית מאיר
  

   דיבייט אסטרטגי
  יו"ר "מרצ"ו , לשעבר חברת כנסתזהבה גלאון
סאדאת למחקרים -עמית מחקר, מרכז בגין, גרשון הכהןאלוף (מיל.) 

  מפקד הגיס המטכ"לי הצפוני, צה"ל אסטרטגים; לשעבר
  ,)IPS(, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה עמוס גלעדאלוף (מיל.) 

  הבינתחומי הרצליה
  

  ; "Ynet", פרשן פוליטי ומגיש ראשי, אטילה שומפלבי מנחה:
  )INSSעמית מחקר, המכון למחקרי ביטחון לאומי (

  

  
  

  הפסקת צהריים  13:00
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  הבריאות המשבר במערכת 13:40

  

  עם  בשיתוף
 מרכזים רפואיים לחקר שירותי בריאות, אסותאאסותא מכון 

  של ישראלהלאומי רכיב חיוני בחוסן ממערכת הבריאות כ
  

  נאום
  אסותא מרכזים רפואיים יו"ר, שוקי שמרפרופ' 

  
  דברים

  משרד הבריאות מנכ"ל, משה בר סימן טוב
  

  זווית אישית
  "ידיעות אחרונות"מדיני בכיר, -, פרשן פוליטישמעון שיפר

  
  

  הבריאות?ינת ישראל החליטה לוותר על מערכת האם מד

  שיח:-רב
  מרכזים רפואיים אסותא מנכ"ל, ארי שמיספרופ'  יו"ר:

  "מכבי" שירותי בריאות מנכ"ל, רן סער

  קופ"ח מאוחדת מנכ"לית, סיגל רגב רוזנברג

  ; המרכז הרפואי שיבא , משנה למנהלארנון אפקפרופ' 
  לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות

  תקציבים, משרד האוצר, אגף רכזת בריאות, היימן נעה

  "דה מרקר" תונאית לענייני בריאות,ע ,רוני לינדר גנץ

  
  , ראש אגף ארגון ותכנון ומזכיר החברה, יוסי ווייספרופ'  מנחה:

  אסותא מרכזים רפואיים
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  ?סוף עידן –דמוקרטית ישראל כמדינת חוק  15:30

  

   הפוך כפול
  ,)IPS(, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה עמוס גלעדאלוף (מיל.) 

  הבינתחומי הרצליה
  בשיחה עם 

  12, עתונאית בכירה, "עובדה", קשת אילנה דייןד"ר 
  13"המקור", רשת  ,תונאי בכירע, רביב דרוקר

  

  
  

  "ישראל שבלב":  16:00
 סיפור הצלחה –סטודנטים מאפריקה 

  

In cooperation with  
"Israel At Heart" 

Chair & Moderator: Mr. Joey Low, Founder of “Israel At Heart” and 
Star Farm Ventures 

Mr. Alhaji Fofana, Graduate Student, IDC Herzliya; Co-Founder, 
African Students Organization in Israel 

Ms. Melat Mikael, Student, IDC Herzliya 

Mr. Mutasim Ali, LLM Student, George Washington University  
Law School 

Mr. Monim Haroon, Student, Hebrew University 
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  האופק הגלובלי 16:40
  

In cooperation with  
Bank Julius Baer 

  : לאן צועדת הכלכלה הגלובלית?השיח
Mr. Janwillem Acket, Chief Economist, Bank Julius Baer, 
Switzerland 

  Bank Julius Baer , ראש הנציגות בישראל,רנברגיריב נו :עם
  
  
  
  

  סיכוי לאיום? ןבי –זירה אסטרטגית: העימות בין המעצמות 
Hon. Christine E. Wormuth, Director, International Security and 
Defense Policy Center, RAND Corporation; Former Under Secretary 
of Defense for Policy, USA 

Amb. Jean-David Levitte, Former Senior Diplomatic Adviser  
and Sherpa to President Sarkozy, France 

Mr. Mark S. Matthews, Head, Research Asia, Bank Julius Baer, 
Singapore 

Maj. Gen. (ret.) Rajiv Narayanan, Distinguished Fellow, United 
Service Institution (USI), India 

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

Dr. Constanze Stelzenmüller, Robert Bosch Senior Fellow, Center 
on the United States and Europe, Brookings Institution, USA 

Mr. Benjamin Kang Lim, Global Affairs Correspondent, Straits 
Times; Former Bureau Chief of Reuters in Beijing 

, דיקן בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה בועז גנור פרופ'
), הבינתחומי ICTואסטרטגיה; מייסד וראש המכון למדיניות נגד טרור (

 הרצליה

, עמית מחקר בכיר, המכון למדיניות ואסטרטגיה טומי שטיינר מנחה:
)IPSהבינתחומי הרצליה ,(  
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בקיעים בקונצנזוס התמיכה האמריקאית  18:15
  התרעה אסטרטגית! – בישראל

  

  עם בשיתוף 
  בית התפוצותבמוזיאון העם היהודי 

  מרכזינאום 
התפוצות; בית ביו"ר דירקטוריון, מוזיאון העם היהודי , אירינה נבזלין
  נשיאת קרן נדב

  ראש משלחת הקונגרסנאום 
Congressman Ted Deutch, Chairman, Subcommittee on the 
Middle East, North Africa, and International Terrorism, House 
Committee on Foreign Affairs, USA 

Congressman Gus M. Bilirakis, Ranking Member of the Economic 
Opportunity Subcommittee on Veterans’ Affairs and Co-Chair of 
the Congressional Hellenic-Israel Alliance, USA 

  דיון בהשתתפות
Hon. Senator Mark Kirk, Former U.S. Senator for Illinois 

Mr. David Makovsky, Distinguished Fellow, Washington Institute; 
Former Senior Advisor for Israeli-Palestinian Negotiations at the 
State Department, USA 

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

  , לשעבר שגריר ישראל בארה"בשובלזלמן השגריר 

  "ישראל היום", עורך ראשי, בועז ביסמוט

חוקרת תקשורת פוליטית ומנהלת האקדמיה  ,טיר-מישל שטייןד"ר 
  ולימודי חוץ, הבינתחומי הרצליה הכשרת מנהליםלרטוריקה, 

  
; 13רשת ומגיש "לפני החדשות", , פרשן פוליטי בכיר אודי סגל מנחה:

  לתקשורת, הבינתחומי הרצליה בית ספר סמי עופר
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  שיח אסטרטגי
19:35   

  

  היחסים האסטרטגים בין ישראל לארה"ב
 

, U.S. Under Secretary of Defense for PolicyJohn C. RoodHon.   
 

20:00 

 

 התהליך המדיני והמזרח התיכון לאן? –בעקבות ועידת בחריין 

 

Hon. Jason D. Greenblatt, Assistant to the 45th President of 
the United States & Special Representative for International 
Negotiations, the White House 
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  2019ביולי,  2שלישי | יום 
  

  

07:30  Herzliya Breakfast Conversation:  
What are the Game-Changers to look out for? 

    בלבד. לא לציטוטלמוזמנים 

), IPS, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה (עמוס גלעדאלוף (מיל.)  ר:"יו
  הבינתחומי הרצליה

Amb. Dr. Dennis Ross, Distinguished Fellow, Washington Institute; 
Former Special Assistant to President Obama and White House 
Coordinator for the Middle East and the Persian Gulf Region, USA 

Dr. Dalia Dassa Kaye, Director, Center for Middle East Public 
Policy, RAND Corporation, USA 

Amb. Jean-David Levitte, Former Senior Diplomatic Adviser and 
Sherpa to President Sarkozy, France 

Amb. Dr. Sir John Jenkins KCMG LVO, Former Ambassador of the 
UK to Saudi Arabia 

 
  

   ראיון אישי 09:00
  

  

  , לשעבר שר הביטחון; יו"ר "ישראל ביתנו"אביגדור ליברמןח"כ 

  "ידיעות אחרונות"מדיני בכיר, -, פרשן פוליטישמעון שיפר עם
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 המשמעויות לישראל –אירופה המשתנה  05:10
  

In cooperation with  
The European Union 

  נאום
H.E. Amb. Susanna Terstal, EU Special Representative for the 
Middle East Peace Process 

  דיון בהשתתפות

H.E. Dr. Emanuele Giaufret, Ambassador, Head of the Delegation 
of the European Union to Israel 

Dr. Constanze Stelzenmüller, Robert Bosch Senior Fellow, Center 
on the United States and Europe, Brookings Institution, USA 

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

 , חוקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומיעודד ערןהשגריר ד"ר 
)INSS(לשעבר שגריר ישראל לאיחוד האירופי ולירדן ;  

  13, הפרשן המדיני, חדשות ברק רבידמנחה: 

  
  

  
  
  

09:30 Amazon’s Invention Machine in 
Innovation Nation 

  

 
Mr. Paul Misener, Vice President for Global Innovation Policy and 
Communications, Amazon 
 
 

 נאום 10:55
  

  "כחול לבן" , יו"ר "יש עתיד";יאיר לפידח"כ 
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   –פערים ושסעים בחברה הישראלית  11:15
 מי ישלם את המחיר?

  

 בשיתוף עם ג'וינט ישראל 
& with The Social Policy Institute (SPI), Washington 

University in St. Louis, USA 

  דברי פתיחה
  ג'וינט ישראל מנכ"לית, סיגל שלחד"ר 

  
   שיח-רב

  משנה לנשיא לעניינים אקדמיים, , אלכס מינץפרופ'  יו"ר:
  הבינתחומי הרצליה

 Googleסגן נשיא, , יוסי מטיאספרופ' 
Prof. Michal Grinstein-Weiss, Associate Dean for Policy 
Initiatives, Brown School, Washington University in St. Louis, USA  

  ראשית, משרד האוצרהכלכלנית ה, גרינברגשירה 

  מנהל שותף, אשכול לפיתוח ושינוי חברתי, ,קרייםיואב 
  בית איזי שפירא

  לשעבר ראש עיריית חורה ,מוחמד אלנבאריד"ר 

  
  

  

  
  הפסקת צהריים  

  
  
  

 אבני דרך בבניית הקמפוס החדשנאום:  12:20
  

  , יו"ר הועדה לתכנון ותקצוב, יפה זילברשץפרופ' 
  המועצה להשכלה גבוהה
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 סוף עידן? –ישראל כמדינת חוק דמוקרטית  13:45
  , לשעבר שר המשפטיםדניאל פרידמןפרופ' 

  אביגדור (דורי) קלגסבלדעו"ד ד"ר 

  ברת כנסת, לשעבר חרויטל סוידעו"ד 

, לשעבר ראש אגף החקירות והמודיעין, מני יצחקיניצב (בדימוס) 
  משטרת ישראל

בית ספר סמי עופר לתקשורת,  ;סמנכ"ל רדיו ת"א, רועי כ"ץמנחה: 
  הבינתחומי הרצליה

  

  

  

 
  ?עמית או יריב –רוסיה במזרח התיכון  15:15

  

In cooperation with  
The Kennan Institute, Wilson Center, Washington, DC,  

Mr. Matthew Rojansky, Director, Kennan Institute,  
Wilson Center, Washington, DC, USA 

Dr. Maxim A. Suchkov, Senior Research Fellow, MGIMO – 
University, Moscow, Russia 

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

, עמית מחקר בכיר, המכון למדיניות אודי אבנטלאל"מ (מיל.) 
  ), הבינתחומי הרצליהIPSואסטרטגיה (

 נאום 14:40
  

  , לשעבר מ"מ ראש הממשלה ושרת החוץציפי לבני

 נאום 15:00
  

Dr. Victoria Coates, Deputy Assistant to the President & Senior 
Director for Middle Eastern Affairs, National Security Council,  
The White House, USA 
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, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה דמיטרי אדמסקיפרופ' 
  ואסטרטגיה, הבינתחומי הרצליה

 מנחה:
  "ידיעות אחרונות", פרשנית בכירה לענייני העולם הערבי, סמדר פרי 

  
  
  

  
  משמרים את יתרונה של ישראל –מרוץ הסייבר  16:30

    

HerzliyaTalk 
  ראש מערך הסייבר הלאומי ,יגאל אונא

  

  

  
  
  
  
  

  נאום 16:05
  

Amb. James F. Jeffrey, Special Representative for Syria 
Engagement & Special Envoy to the Global Coalition to 
Defeat ISIS, U.S. State Department 

 נאום 16:50
  

  , שר החוץ והמודיעיןישראל כ"ץ ח"כ

 נאום 17:00
  

  לשעבר שר החינוך  , נפתלי בנט
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  מעמד הנעילה   17:20

  

  נאום מרכזי
  , נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליהאוריאל רייכמן פרופ'

  

  °360 הרצליהכנס סקירה: 
  , נשיא קבוצת "גיאוקרטוגרפיה"אבי דגניפרופ' 

  
  הערכת הרצליה

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

  

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

  

  אופק הביטחוניה –מדינת ישראל שיחה בשניים: 
  הרמטכ"ל, לשעבר גדי איזנקוטאלוף (מיל.) -רב

), IPS, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה (עמוס גלעדאלוף (מיל.)  עם
  הבינתחומי הרצליה

  

  ההמנון הלאומי: "התקווה"

  קונסרבטוריון מערב העיר הרצליה, בן דנציגבהדרכת  אלעד קפויה

  
  מנחה:

סגן נשיא לקשרי חוץ וראש בית הספר הבינלאומי ע"ש , יונתן דייויס
  הבינתחומי הרצליהרפאל רקנאטי, 

17:05 Defense and Security in the East 
Mediterranean: The Perspective of Greece 

  

Hon. Admiral (ret.) Evangelos Apostolakis HN  
Minister of National Defence of Greece 
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  דיון ותירז  -זרקור

  פתוח לכל מוזמני כנס הרצליה

  2019, ביולי 1 | שנייום 
 

מה נדרש על מנת לשפר את מערכת האשפוז של  16:00
  מדינת ישראל?

  E305זרקור   מתקיים בשפה העברית. 

  עם בשיתוף 
  מרכזים רפואיים לחקר שירותי בריאות, אסותאאסותא מכון 

  , יו"ר אסותא מרכזים רפואייםשוקי שמרפרופ'  יו"ר:

   , מנהל המרכז הרפואי ת״א ע״ש סוראסקירוני גמזופרופ' 
  (בי"ח איכילוב)

  אחות ראשית וראש אגף סיעוד, חטיבת בתי חולים, , לילי פרלמן
  שרותי בריאות כללית

  עו"ד מומחה למשפט רפואי ומדיניות בריאות ,יגודה-עדי ניב ד"ר

  סמנכ"ל בכיר, ראש המינהל לתכנון, פיתוח ובינוי , אבי בן זקן
  משרד הבריאות, מוסדות רפואה

  לאומית שירותי בריאות  מנכ"ל, ניסים אלון

  , מנהלת המרכז הרפואי שמיר קורח-אסנת לבציון ד"ר
  (בי"ח אסף הרופא)
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  2019ביולי,  2שלישי | יום 
  
 

  האם שינוי המשטר באיראן אפשרי? 11:30
  305Eזרקור   מתקיים בשפה האנגלית. לציטוט 

  

עמית מחקר בכיר, המכון למדיניות  אודי אבנטל,אל"מ (מיל.)  יו"ר:
  ), הבינתחומי הרצליהIPSואסטרטגיה (

  , יו"ר המרכז לדיאלוג אסטרטגי, אפרים סנה (מיל.) ד"ר תא"ל
  מכללת נתניה; לשעבר סגן שר הביטחון

   ,מרכז אליאנס ללימודי איראן ראש, מאיר ליטבקפרופ' 
  אוניברסיטת תל אביב

בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, , אורי גולדברגד"ר 
  הבינתחומי הרצליה 

 מומחה לאיראן, הבינתחומי הרצליה, מאיר ג'בדנפר

Mr. Mark Dubowitz, CEO, Foundation for Defense of Democracies 
(FDD), USA 

Mr. Behnam Ben Taleblu, Senior Fellow, Foundation for Defense 
of Democracies, (FDD), USA 
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 בין השתלבות לניכור –החברה הערבית בישראל  16:00
  305Eזרקור   מתקיים בשפה העברית. לציטוט

ראש הפורום ללימודים  ,מיכאל מילשטיין (מיל.) אל"מ :יו"ר
 ,מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה ,פלסטיניים

  אוניברסיטת תל אביב

  Q Schools Consultationמנכ"לית ומייסדת,  ,דילהדליה פד"ר 

  עיריית באקה אל גרבייהראש , מורסי אבו מוך ד"רעו"ד 

  , פעיל חברתי; חבר מועצת העיר רמלהנאיף אבו סוויס

  צה"ל גלי, כתבת לענייני החברה הערבית ומיעוטים, אימאן ספדי

, מנהלת הקו הפתוח בשפה הערבית לזכויות נשים מייסא גראבליעו"ד 
  בעבודה, שדולת הנשים בישראל

  ישראל, כנסת רם בן ברקח"כ 
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  י "שולחן עגול"ונדי

 
  M2, S2, M3, S3ההשתתפות בדיוני "שולחן עגול" לבעלי תגים: 

  
  

  2019, ביולי 1 | יום שני
11:45 Middle East Regional Challenges – 

Briefing by Ambassador Satterfield 
  E304 דיוני "שולחן עגול" Chatham House Ruleבשפה האנגלית | 

  

Briefing 

Amb. David M. Satterfield, Special Advisor to the U.S.  
Secretary of State 

בכיר, המכון למדיניות  , עמית מחקראודי אבנטלאל"מ (מיל.)  :יו"ר 
  ), הבינתחומי הרצליהIPSואסטרטגיה (

  
  
 

  משברים מבית, משמעויות לישראל –אירופה  13:45
  E304 דיוני "שולחן עגול" Chatham House Ruleבשפה האנגלית | 

In cooperation with:  
The European Leadership Network (ELNET)  
and the Forum of Strategic Dialogue (FSD) 

  

  דברי פתיחה
Mr. Pierre Dassas, Chairman, European Leadership Network 
ELNET-France 

 

H.E. Dr. Emanuele Giaufret, Ambassador, Head of the Delegation 
of the European Union to Israel 
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  אירופה לנוכח משברים מבית חלק ראשון:
Chair: Ms. Pascaline Wagemans, Deputy Director, Forum of 
Strategic Dialogue (FSD) 

Mr. Jürgen Klimke, Member, Board of Trustees, Institute for Peace 
Research and Security Policy (IFSH), University of Hamburg; 
Former Member of the German Parliament, Germany 

Dr. Daniele Scalea, Special Advisor to the Vice Minister of Foriegn 
Affairs of Italy; Founder & President, Machiavelli Center for 
Political and Strategical Studies, Italy 

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

  , מרצה בכיר למדע המדינה, האוניברסיטה הפתוחה דניס שרביטד"ר 
  "הארץ"מדינית, הכתבת ה, נועה לנדאו

  

  המשמעויות לישראל חלק שני:

Chair: Mr. David Siegel, CEO, ELNET-Israel 

  , לשעבר שגריר ישראל בצרפת ובאיטליהאבי פזנרהשגריר 
, בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים עמנואל נבוןד"ר 

  אביב; עמית, מכון ירושלים -בינלאומיים, אוניברסיטת תל
  )JISSלאסטרטגיה וביטחון (

  מנהל המחלקה לארגונים אירופיים, משרד החוץ, אריאל שפרנסקי

  דברי סיכום
  , לשעבר רמ"ט שר הביטחון; מיכאל (מייק) הרצוגתא"ל (מיל.) 

; ראש הפורום לדיאלוג Washington Instituteעמית בינלאומי, 
  אסטרטגי
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 2019, ביולי 2|  יום שלישי
  

   -יריבויות אסטרטגיות באסיה  10:15
 השלכות על ישראל

  E304 דיוני "שולחן עגול" Chatham House Ruleבשפה האנגלית | 
  

Chair: Mr. Eric Lynn, Senior Advisor, CNS Global Advisors, USA  

Hon. Christine Wormuth, Director, International Security and 
Defense Policy Center, RAND Corporation; Former Under Secretary 
of Defense for Policy, USA  

Maj. Gen. (ret.) Rajiv Narayanan, Distinguished Fellow, United 
Service Institution (USI), India  

Amb. Husain Haqqani, Director, South and Central Asia, Hudson 
Institute; Former Ambassador of Pakistan to the United States 

Mr. Benjamin Kang Lim, Global Affairs Correspondent, Straits 
Times; Former Bureau Chief of Reuters in Beijing 

לאומיים, האוניברסיטה -המחלקה ליחסים בין, יעקב ורצברגרפרופ' 
  העברית בירושלים

 , החוג ללימודי אסיה, אוניברסיטת חיפהיורם עברוןד"ר 

 
 

 לאן? –ערב הסעודית  10:15
 E303  דיוני "שולחן עגול"  Chatham House Ruleבשפה האנגלית | 

  
  לשעבר בכיר במשרד ראש הממשלה, אלטמן-ישראל אלעדד"ר  יו"ר:

Amb. Dr. Sir John Jenkins KCMG LVO, Former Ambassador of the 
UK to Saudi Arabia, UK  

  , פרשנית בכירה לענייני העולם הערבי, "ידיעות אחרונות"סמדר פרי
  אביב; האוניברסיטה הפתוחה-, אוניברסיטת תלמיכל יעריד"ר 
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 עם עליית סין המדינות התמודדות  13:45

   E304 דיוני "שולחן עגול"  Chatham House Ruleבשפה האנגלית | 

In cooperation with:  
SIGNAL – Sino-Israel Global Network & Academic Leadership 

Chair: Ms. Carice Witte, Founder and Executive Director, SIGNAL – 
Sino-Israel Global Network & Academic Leadership 

Dr. Mathieu Dûchatel, Director, Asia Program, Institut Montaigne, 
France  

Mr. Benjamin Kang Lim, Global Affairs Correspondent,  
Straits Times; Former Bureau Chief of Reuters in Beijing 

Amb. Husain Haqqani, Director, South and Central Asia, Hudson 
Institute; Former Ambassador of Pakistan to the United States 

Maj. Gen. (ret.) Rajiv Narayanan, Distinguished Fellow, United 
Service Institution (USI), India 

Mr. Yurii Poita, Head, Asia-Pacific Section, Center for Army, 
Conversion and Disarmament Studies, Kyiv, Ukraine 

Dr. Shira Efron, Policy Researcher and Special Advisor on Israel, 
Center for Middle East Public Policy, RAND Corporation 
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 עתיד הליברליזם 14:00

  E303 דיוני "שולחן עגול"  בשפה האנגלית 
In cooperation with:  

The Center for Liberal Modernity (LIB-MOD), Berlin 

Chair: Mr. Ralf Fücks, Managing Director, Zentrum Liberale 
Moderne, Germany 

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

Dr. Constanze Stelzenmüller, Robert Bosch Senior Fellow, Center 
on the United States and Europe, Brookings Institution, USA 

Senator Pavel Fischer, Chairman, Foreign Affairs, Defense and 
Security Committee of the Senate, Czech Republic 

ום נשים בזירה המרכז לקיד –, מנהלת שותפה, "שוות" נעמי חזןפרופ' 
 דעמהמחלקה להציבורית, מכון ון ליר, ירושלים; פרופסור (אמריטוס) 

  המדינה, האוניברסיטה העברית

, ראש ההתמחות בדיפלומטיה ויישוב סכסוכים, בית עמיחי מגןד"ר 
  , הבינתחומי הרצליהספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה
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  ס הרצליהכנ
  משחק מלחמה

  דיון סגור 

  2019, ביוני 30|  ראשוןיום 
  

  כיווני התפתחות –המשבר בין ארה"ב לאיראן  09:30
  E305 דיוני "זרקור"   Chatham House Ruleבשפה האנגלית | 

 
  

  משחק המלחמה ימנהל

 , עמית מחקר בכיר, המכון למדיניותאודי אבנטלאל"מ (מיל.) 
  ), הבינתחומי הרצליהIPSואסטרטגיה (

  מומחה לתכנון אסטרטגי, יורם חמו) .(במילתא"ל 

  

  משתתפים
Amb. Dr. Dennis Ross, Distinguished Fellow, Washington Institute; 
Former Special Assistant to President Obama and White House 
Coordinator for the Middle East and the Persian Gulf Region, USA 

Mr. Mark Dubowitz, CEO, Foundation for Defense of Democracies 
(FDD), USA  

Dr. Kori Schake, Deputy Director General, International Institute 
for Strategic Studies (IISS), UK 

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

Dr. Marvin C. Feuer, Director, Policy and Government Affairs, 
AIPAC, USA 

Mr. Brett McGurk, Payne Distinguished Lecturer, Stanford 
University; Former Special Presidential Envoy for the Global 
Coalition to Counter ISIS, USA 
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  , מרכז אליאנס ללימודי איראן ראש, ליטבק מאירפרופ' 
  אוניברסיטת תל אביב

 , עמיתת מחקר בכירה, המכון למחקרי ביטחון לאומיסימה שיין
)INSS ראש חטיבת המחקר, המוסד); לשעבר  

  )INSS, עמית מחקר, המכון למחקרי ביטחון לאומי (רז צימטד"ר 

  Epistema, מנכ"ל ומייסד, יואב רוזנברג

  "הארץ" פרשן צבאי,, עמוס הראל

  מומחה לאיראן, הבינתחומי הרצליה, מאיר ג'בדנפר

   ,מרכז אליאנס ללימודי איראן, שרונה מזליאן לוי
  אוניברסיטת תל אביב

  Sixgill, סגן נשיא למודיעין, עומר כרמי

, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, אורי גולדברגד"ר 
  הבינתחומי הרצליה

  , חוקר בכיר, המרכז הירושלמי (מיקי) סגל מיכאלסא"ל (מיל.) 
  לענייני ציבור ומדינה

  , לשעבר ראש חטיבת המחקר, יובל שרשבסקי אל"מ (מיל.)
  משרד ראש הממשלה

 
  


