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מרכזיות וסוגיות היום סדר  
 

בטחון לאומי  עתיד המזרח התיכון  חדשנות
 ומדיניות חוץ

 כלכלה וחברה

ביצור : 2.0אפ - אומת הסטארט
  חדשנות ישראלית חיזוקו
 

ה כנס הרצליה משחק סימולצי
היום שאחרי הסכם עם : 2014

 השלכות אזוריות –איראן 
 וגלובליות

תפיסת הביטחון הלאומי של 
 גיבוש מחדש: ישראל

 יוקר המחייה בישראל

 ומאזן ןאיראבפנים בקי מא חדשנות ישראלית בסייבר 
השלכות על : הכוחות האזורי
בין איראן  המשא ומתן
 P5+1 - למעצמות ה

ים על מנהיגי ישראל דנ
 השלום

השקל החזק ומדיניות שער 
האם : החליפין של ישראל

חלש על פני שקל מוטב 
 ?חזק

חדשנות ובטחון החלל בעידן 
 הסייבר

עתיד המזרח התיכון ואתגרים 
 גלובליים

רקע תמורות אסטרטגיה ב
בכירי : אזוריות וגלובליות

האסטרטגים מעריכים 
 אתגרים חדשים

חלקן של  :צינון שוק הנדל(ן
ביצירת ויות המקומיות הרש

 השגה- דיור בר

חזון למזרח תיכון דיגיטלי 
 21 - במאה ה

מזרח גלובליות בהמעצמות ה
 התיכון

לקראת מלחמה קרה חדשה 
 ?בין רוסיה למערב

החוסן : מדד הרצליה
הכלכלי והחברתי של 

 ישראל

: אסלאם רדיקאלי וטרור אפ לחברות ענק- מסטארט
 במזרח הטלטלההשפעת 
 התיכון

 והמלחמה הקרה ישראל
מדיניות החוץ של ? החדשה

ישראל על רקע היריבות בין 
 רוסיה והמערב

 ותקציב גודל הממשלה
 המדינה

לקחים מקריסת המשא ומתן 
  פלסטיני- הישראלי

, זהירות: ישראל- יחסי ארה(ב
 !שביר

יוזמת השלום הערבית ותהליך 
  פלסטיני- השלום הישראלי

BDS – החרם על ישראל – 
 ?איום אסטרטגי או מטרד

ה גרעינית לשימוש אנרגי
פ "על המוהשלכות : אזרחי

 יישראלה

המימד האסטרטגי ביחסי 
 ישראל- אירופה

המהפכה הטכנולוגית 
  בהשכלה הגבוהה

   תרחישים–ת "המזה

עתיד : ניווט במים סוערים
יחסי האיחוד האירופי 

  וישראל

" תג מחיר"המחיר של 
  וגזענות

  

 21- יזמות חברתית וחלוציות במאה ה: ונד דה רוטשילדמורשת הברון בנימין אדמ
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. 

  

  זמנים ולוח תכנית
 

 

 10.6.14, יום שלישי 9.6.14, יום שני 8.6.14, יום ראשון
    מליאת הרצליה0009: 

 נאום ראש המטה הכללי של צה(ל
    מליאת הרצליה0009:

 נאום שר הביטחון

    מליאת הרצליה09:45
 מודיעין לענייני שר ה וםנא –האתגר האיראני 

   מליאת הרצליה 3009: 
: 2014  כנס הרצליהסימולציהמשחק 

 –היום שאחרי הסכם עם איראן 
  השלכות אזוריות וגלובליות

 ייס'אודיטוריום צ   10:30
  21- פילנתרופיה במאה ה

 

 

    מליאת הרצליה3010:
 עתיד המזרח התיכון והאתגרים הגלובליים

 ייס'   אודיטוריום צ10:30
תפיסת הביטחון הלאומי של 

    מליאת הרצליה0012: גיבוש מחדש: ישראל
 נאום ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק

 

:3021  
   אסטרטגייםתדרוכים

:4512     
 מליאת הרצליה

חדשנות ישראלית 
 סייבר ב

:4512  
 ייס'אודיטוריום צ

   בנק ישראלת נגידדבר
 - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 מדיניות שער החליפין 

45:21  
 אקווריום

–ת "המזה
תרחישי טווח 

 ברמת קצר
 המקרו

12:45  
110C 

- יחסי ישראל
  Iאירופה 

13:15  
 מליאת הרצליה

מלחמה קרה חדשה בין 
  ?רוסיה והמערב

 

13:15  
 ייס'אודיטוריום צ

BDS החרם על 
 איום –ישראל 

אסטרטגי או 
 ?מטרד

:1513   
 ר'איבצ
תרחישי –ת "המזה

טווח קצר ברמת 
 המיקרו

:1513  
 אקווריום

-  ארה(ביחסי
, זהירות: אלישר
 !שביר

    מליאת הרצליה3013:
 21- יזמות חברתית וחלוציות במאה ה: מעמד פתיחה חגיגי

:1514   
  מליאת הרצליה

חדשנות ובטחון החלל 
 בעידן הסייבר

 

:1514  
 ייס'אודיטוריום צ

 יוקר המחייה בישראל

:0014  
 ר'איבצ

יוזמת השלום 
 הערבית ותהליך

 השלום 

:3014  
110C 

- יחסי ישראל
 IIאירופה 

     מליאת הרצליה14:30
 מזרח התיכוןבמעצמות גלובליות 

    מליאת הרצליה0015:
ביצור : 2.0אומת הסטארט אפ 

  ישראליתחיזוק חדשנותו

:0015   110C 
ישראל והמלחמה הקרה 

 ?החדשה

:0016  
 מליאת הרצליה
 הערכת –המזרח התיכון 

  מודיעין

:3015  
 ייס'דיטוריום צאו

 ן"נדל

:1515  
 אקווריום

 **אנרגיה גרעינית ומו(פ ישראלי 

      מליאת הרצליה00:61
 לקחים: פלסטיני- קריסת המשא ומתן הישראלי

  מליאת הרצליה   3016:
 אסטרטגיה על רקע תמורות אזוריות וגלובליות

    מליאת הרצליה4517:
  מצב האומה

 ת" על המזהIPSסקרי , מדדי הרצליה, ר הכנסת"דבר יו

:4516   
  מליאת הרצליה

 הזירה הפנימית –איראן 
מ עם "והאזורית והמו

 צמותהמע

:0017  
 ייס'אודיטוריום צ

 לחברות אפ- מסטארט
 ענק

:0017  
  אקווריום
תג "גזענות ו
 " **מחיר

17:00 
110C 

 **גודל הממשלה
 

      מליאת הרצליה03:71
 * נשיא המדינה:נאום הרצליה

 יאת הרצליה   מל0019:
נאומים של מנהיגי מפלגות : מנהיגי ישראל דנים על השלום

 פוליטיות בישראל

    מליאת הרצליה30:18
  אסלאם רדיקאלי וטרור

 ייס'   אודיטוריום צ18:15
המהפכה הטכנולוגית בהשכלה 

 הגבוהה

 מליאת הרצליה   3020:
 נאום נשיא נציבות האיחוד האירופי

    מליאת הרצליה20:00
 ב"לשעבר היועץ לביטחון לאומי של ארה, ברגר) סנדי( של סמואל נאום

:0021 
 קבלת פנים

:3020 
  קבלת פנים

:0019 
 קיסריה-  שנה לקרן רוטשילד50בסימן חגיגות , מעמד סיום חגיגי

   
  
  
  
 

 

        לכלל המשתתפים- מושבי מליאה פתוחים ����
                            לכלל המשתתפים פתוחים - מושבי שולחנות עגולים ����
  , Gold Executive או Executive פתוחים רק למשתתפי - מושבי שולחנות עגולים (הרצליה( ����

         .     או למוזמנים באופן פרטני ואישי
  או למוזמנים , Gold Executive או Executive פתוחים רק למשתתפי - אירועים חברתיים ����

       . פרטני ואישי     באופן
  מושבי שולחנות עגולים המסומנים בשתי כוכביות יתקיימו בעברית ללא תרגום**
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 מרכזי מושב
 

  :2014 הרצליה כנס – סימולציה משחק
  וגלובליות אזוריות השלכות – איראן עם הסכם שאחרי היום

 הברית ארצות
The Honorable James B. Steinberg, Former U.S. Deputy Secretary of State; Dean of the Maxwell School 
and University Professor of Social Science, International Affairs and Law, Syracuse University 

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

Mr. R. James Woolsey, Former Director of the Central Intelligence; Chairman, Foundation for Defense of 
Democracies (FDD) 

  רוסיה

Prof. Sergey A. Karaganov, Honorary Chairman, Presidium of the Council on Foreign and Defense 
Policy of Russia; Dean, School of World Economics and World Politics, National Research University–Higher 
School of Economics, Moscow 

, )IPS(והמכון למדיניות ואסטרטגיה  דיפלומטיה ואסטרטגיה, אודר לממשל ספר לבית, ניפר שקבטור'גר "ד
  אוניברסיטת הרווארד, עמיתה; הבנק העולמי, מומחית פיתוח חברתי; המרכז הבינתחומי הרצליה

 ו"נאט/ האיחוד האירופי 
Mr. Rafael L. Bardají, Former Spanish National Security Advisor to Prime Minister Aznar; Director, Friends 
of Israel Initiative 

 סין
Prof. WANG Suolao, Director, Center for Middle East Studies, School of International Studies, Peking 
University 

 ישראל

  ב"לשעבר שגריר ישראל בארה, זלמן שובלהשגריר 

; Carnegie Endowment for International Peace, ת למדיניות גרעיניתהתכני, עמית בכיר, לויטה) אלי(אריאל ר "ד
  ל בכיר למדיניות בוועדה לאנרגיה אטומית"לשעבר סמנכ

  ידיעות אחרונות, רונן ברגמןר "ד

 איראן
Prof. Alireza Nader, Senior International Policy Analyst, RAND Corporation 

  המרכז הבינתחומי הרצליה, דיפלומטיה ואסטרטגיה, ודר לממשלבית ספר לא, בנדנפר'מאיר גמר   

 המפרץ ומדינות הסעודית ערב
Dr. Jon B. Alterman, Zbigniew Brzezinski Chair in Global Security and Geostrategy and Director of the 
Middle East Program, Center for Strategic and International Studies (CSIS) 

  בקרה קבוצת
  המרכז הבינתחומי הרצליה, )IPS(המכון למדיניות ואסטרטגיה , מנהל המחקרים, שאול שיר "ד: ר"יו

Dr. Anthony H. Cordesman, Arleigh A. Burke Chair in Strategy, Center for Strategic and International 
Studies (CSIS) 

  תכנון כלכליר המכון הישראלי ל"יו, יוסי הולנדרמר 

  המרכז הבינתחומי הרצליה, )IPS(המכון למדיניות ואסטרטגיה , עמית מחקר בכיר, עודד ברושר "ד

  המרכז הבינתחומי הרצליה, )IPS(המכון למדיניות ואסטרטגיה , עמית מחקר בכיר, טומי שטיינרמר : מנחה
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 תדרוכים אסטרטגיים
 

 ד"סיוון תשע' י, 2014 ביוני 8, יום ראשון
  

  C 228  שולחן עגול110C  12:30  שולחן עגול  2:301

 'ב אסטרטגי תדרוך 'א אסטרטגי תדרוך

- ראש האגף המדיני, עמוס גלעד.) מיל(אלוף 
  משרד הביטחון, ביטחוני

 

; ב"שגריר ישראל בארהלשעבר , מייקל אורןר "השגריר ד
ש אבא אבן לדיפלומטיה " הקתדרה עראש, CNNפרשן 

, דיפלומטיה, ר לאודר לממשלספ- בית, בינלאומית
 הבינתחומי הרצליה, ואסטרטגיה

  

  מושבי מליאה
 

 ד"סיוון תשע' י, 2014 ביוני 8 ,יום ראשון
 

 

13:00   

 והרשמה פנים קבלת
  

 מליאת הרצליה  13:30

   חגיגי פתיחה מעמד

 21- ה במאה חלוציותו חברתית יזמות :רוטשילד דה גOיימס אדמונד בנימין הברון תרשמו

דיקן בית ספר ; יושב ראש כנס הרצליה; )IPS (ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, אלכס מינץפרופ%   : י פתיחהדבר
  הבינתחומי הרצליה, לאודר לממשל

  

  נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליה, אוריאל רייכמןפרופ%   : ברכות

  ראש עיריית הרצליה, משה פדלון מר

  

 Baroness Ariane de Rothschild    : נאום פתיחה

  

 הבינתחומי ,נשיא לקשרי חוץ וראש בית הספר הבינלאומי ע(ש רפאל רקנאטיסגן , יונתן דייויס מר  : מנחה
  הרצליה

  

  מונחה דיון

  הבינתחומי הרצליה, ספר רדזינר למשפטיםבית ; שר החינוך לשעבר, אמנון רובינשטייןפרופ%   : ר"יו

   ש אריאן דה רוטשילדתכנית הדוקטורט ע(ה בעמית, יהרוויה אבו רבהגב%   : זמים חברתיים צעיריםי

  מייסדת (אוניברסיטה בעם(, פעילה חברתית; מפלגת (יש עתיד(, עדי קולר "ח(כ ד

 תנועת ימנהיגמגודת הסטודנטים הארצית ור א"יולשעבר , מפלגת העבודה, איציק שמוליח(כ 
  המחאה החברתית

י ארגון (שגרירהמרכז הבינתחומי הרצליה ו בוגר ;סגן ראש עיריית נצרת עילית, ויטונתנאל ט מר
  קרן רוטשילד קיסריהרוטשילד( של 
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 מליאת הרצליה 15:00

 ישראלית חדשנות חיזוקו ביצור :2.0 אפ- הסטארט אומת

  נשיא מכון ויצמן למדע, דניאל זייפמןפרופ%       :דוברים

  רצליההבינתחומי ה, ספר אריסון למנהל עסקיםדיקן בית , רון שחרפרופ% 

  הבינתחומי הרצליה, ספר אדלסון ליזמותדיקן בית , יאיר טאומןפרופ% 

  יזם, שי אגסימר 

  מייסד חברת התוכנה אלדין; SpaceILר "יו, ינקי מרגליתמר 

  הבינתחומי הרצליה,  ליזמותZELLמנהלת תכנית , ליאת אהרונסוןהגב%       : מנחה

  

  

 מליאת הרצליה 16:30

   :וגלובליות יותאזור תמורות רקעב אסטרטגיה
 חדשים אתגרים מעריכים בעולם האסטרטגים בכירי

 : דוברים

Dr. Anthony H. Cordesman, Arleigh A. Burke Chair in Strategy, Center for Strategic and International 
Studies (CSIS) 

Prof. Edward N. Luttwak, Senior Associate, Center for Strategic and International Studies (CSIS) 

משרד ,  לביטחון לאומיטהלשעבר יועץ ראש הממשלה לבטחון לאומי וראש המ, יעקב עמידרור) .מיל(אלוף 
  אילן- אוניברסיטת בר, מרכז בס(א, אן וגרג רוסהנדלרעמית בכיר ע(ש ; ראש הממשלה

,  לדיפלומטיה בינלאומיתע(ש אבא אבןהקתדרה ראש , CNNפרשן ברשת ; ארה(בלשעבר שגריר ישראל ב, .
  הבינתחומי הרצליה, בית ספר לאודר לממשל

, "רצועת הביטחון" ועורכת ראשית של , וביטחוןתחום צבאבמנהל תכניות , עיתונאית, שחק- טלי ליפקין' הגב  :מנחה
  ל"גלי צה

  :דברי סיכום

H.E. Daniel B. Shapiro, Ambassador of the United States to Israel 

  

 מליאת הרצליה 17:45

 האומה מצב

  יושב ראש הכנסת, אדלשטיין) יואל(יולי ח(כ     : נאום יושב ראש הכנסת

וועדה חבר ה; הבינתחומי הרצליה, ה לנשיא לעניינים אקדמייםמשנ, רפי מלניקפרופ%   : מדדי הרצליה
  המוניטרית של בנק ישראל

  פהאוניברסיטת חי, בית הספר למדעי המדינה, גבריאל בן דורפרופ% 

הבינתחומי ,  כנס הרצליהר"וי ו)IPS (ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, אלכס מינץפרופ%    : המזרח התיכון על IPSסקרי 
  הרצליה

  

  מליאת הרצליה19:00

 השלום על דנים ישראל מנהיגי
  יושב ראש מפלגת יש עתיד,  האוצרשר, יאיר לפידח(כ     :נאומים מרכזיים

  יושב ראש מפלגת , השר לשירותי דת והשר לירושלים והתפוצות, השר הכלכל, נפתלי בנטח(כ       
  הבית היהודי      

  יושבת ראש מפלגת התנועה, משפטיםשרת ה, ציפי לבניח(כ       

  יושב ראש מפלגת העבודה, ראש האופוזיציהיושב , יצחק הרצוגח(כ       

  הליכודמפלגת , שר הפנים, גדעון סערח(כ       
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  מליאת הרצליה20:30

 מרכזי וםנא
 : נאום מרכזי

H.E. José Manuel Barroso, President of the European Commission 

 

21:00  

 פנים קבלת
  .למוזמנים בלבד

  

  

  

  ד"א סיוון תשע"י, 2014 ביוני 9, יום שני
 

 

 מליאת הרצליה 09 00:

 ל"צה של הכללי המטה ראש :ישראל של הלאומי לביטחון אתגרים
  

  ל"ראש המטה הכללי של צה, בני גנץוף רב אל  : נאום מרכזי

 

   מליאת הרצליה09:45

 האיראני האתגר
  

  מודיעיןהשר , יובל שטייניץר "כ ד"ח  :נאום מרכזי

   

  

 ייס' אודיטוריום צ10:30  מליאת הרצליה10:30

 של הגלובלית במערכת מרכזיות מגמות

- גיאו ,העולמית הכלכלה :21- ה המאה
 תיכוןה המזרח ועתיד ,חברה ,פוליטיקה

 של הלאומי הביטחון תפיסת עדכון

 מחדש גיבוש :ישראל

ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה , אלכס מינץ' פרופ
)IPS( ;ר פורום הרצליה לעדכון תפיסת הביטחון הלאומי "יו

  של ישראל

המכון למדיניות , מנהל המחקרים, שאול שיר "ד
  המרכז הבינתחומי הרצליה, )IPS(ואסטרטגיה 

  ל וראש אגף"יועץ הכספי לרמטכ, ראם עמינחל "תא

 Ynet, אי וביטחוניפרשן צב, ישי- רון בןמר 

  Israel Defense, עמיר רפופורטמר : מנחה

  

  סיכום דברי

; JPMorgan Chase International, יושב ראש, יעקב פרנקל' פרופ
  לשעבר נגיד בנק ישראל; G30 - ה ר חבר הנאמנים של פורום"יו

Amb. Yury Fedotov, Under-Secretary-General of the United 
Nations; Director-General, United Nations Office in Vienna 
(UNOV) & Executive Director, United Nations Office on Drugs 
and Crime (UNODC)  

Mr. Abraham H. Foxman, National Director, Anti-Defamation 
League (ADL) 

Dr. Jon B. Alterman, Zbigniew Brzezinski Chair in Global 
Security and Geostrategy and Director of the Middle East 
Program, Center for Strategic and International Studies (CSIS) 

המכון למדיניות , עמית מחקר בכיר, טומי שטיינרמר : מנחה
  הבינתחומי הרצליה, )IPS(ואסטרטגיה 

לשעבר שר , שאול מופז.) מיל(ל "כ רא"ח
  "קדימה"יושב ראש מפלגת ; הביטחון
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 ייס' אודיטוריום צ12 45:  מליאת הרצליה4512:

 ישראל בנק נגידת דבר סייברב ישראלית חדשנות

בית ספר , )אמריטוס(דיקן מייסד , אמיר ברנעפרופ% : מציג
  המרכז הבינתחומי הרצליה, אריסון למנהל עסקים

 

   ישראלנגידת בנק, קרנית פלוגר "ד

 

 של החליפין שער ומדיניות החזק השקל
 ?חזק פני על חלש מוטב האם :ישראל

 במשרד ופיתוח חקרלמ הלאומית המועצה בשיתוף

 ,נאמן יובל סדנת ובשיתוף והחלל הטכנולוגיה ,המדע
  אביב תל אוניברסיטת

 

ר המועצה "יו, יצחק בן ישראלפרופ% ) .מיל(אלוף : ר"יו
; הטכנולוגיה והחלל, משרד המדע, הלאומית למחקר ופיתוח

  ;אוניברסיטת תל אביב,  יובל נאמןראש סדנת

פיתוח אמל(ח ,  למחקר המנהל,פ"ראש מו, איתן אשל תא(ל
  משרד הבטחון, )מפא(ת(טכנולוגית ותשתית 

, Deutsche Telekom מעבדות מנהל, 'יובל אלוביץפרופ% 
  .גוריון בנגב- טת בןאוניברסי

משרד ראש , מטה הסייבר הלאומי, CTO, טל שטיינהרץר "ד
  הממשלה

  Hybrid Security ,מנכ(ל, רביב רז מר

   אלתא- א"תע, ות סייברראש מינהל מערכ, אסתי פשין' גב

, הוועדה הלאומית לסייבר, יועץ לביטחון סייבר, רם לוימר 
הטכנולוגיה , משרד המדע, המועצה הלאומית למחקר ופיתוח

  .והחלל

 

הבינתחומי , בית הספר לכלכלה, דיקן, צבי אקשטייןפרופ% 
  נגיד בנק ישראלהמשנה ללשעבר ; הרצליה

  הבינתחומי הרצליה, בית הספר לכלכלה, עומר מואבפרופ% 

  Deutsche Bank Israel, מנכ(ל, בועז שוורץ ר"ד

  איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה ר"יו, אלישע ינאימר 

, המשנה למנכ(ל וראש חטיבת שוקי הון, דניאל צידוןפרופ% 
  בנק לאומי, בנקאות פרטית ואסטרטגיה

לשעבר יועץ בכיר לנגיד ולשעבר חבר הוועדה , בארי טףמר 
  המוניטרית של בנק ישראל

  ידיעות אחרונות, עורך כלכלי ראשי, קרצסבר פלומר : מנחה

 
  

  

 ייס' אודיטוריום צ14 15:  מליאת הרצליה14 15:

 בישראל המחייה יוקר החלל בטחוןב אתגריםו חדשנות

 במשרד ופיתוח למחקר הלאומית המועצה בשיתוף

 נאמן יובל תסדנ ובשיתוף והחלל הטכנולוגיה ,המדע

  אביב תל באוניברסיטת

ר "יו, ליצחק בן ישראפרופ% .) מיל(אלוף : ר"יו
, משרד המדע, המועצה הלאומית למחקר ופיתוח

, ראש סדנת יובל נאמן; הטכנולוגיה והחלל
  אוניברסיטת תל אביב 

המועצה , ר וועדת החלל"יו, חיים אשד' פרופ
הטכנולוגיה , משרד המדע, הלאומית למחקר ופיתוח

 והחלל

  סוכנות החלל הישראלית מנהל, מנחם קדרוןמר 

, לליועצת למדיניות ח, דגנית פייקובסקיר "ד
,  משרד המדע,המועצה הלאומית למחקר ופיתוח

, סדנת יובל נאמן, חוקרת בכירה; הטכנולוגיה והחלל
  אוניברסיטת תל אביב

אגף , מנהלת מחלקת אמנות, קרן שחר בן עמיד "עו
 משרד החוץ, היועץ המשפטי

, ULTRASATמנהל תוכנית , עפר לפיד.) מיל(ל "סא
   מכון ויצמן

חטיבת , סגנית מנהל מפעל חלל, ענבל קרייס' גב
  התעשייה האווירית, מערכות טילים וחלל

 

  כלכלי לתכנון הישראלי המכון בשיתוף

  המכון הישראלי לתכנון כלכלי נשיא,  שטרוםדרור מר

  ר השדולה ליוקר המחיה"יו, אראל מרגליתר "כ ד"ח

   משרד הכלכלהמנכ(ל, עמית לאנג מר

  השקמה- רשת שיווק רמי לוי, (לבעלים ומנכ, רמי לוי מר

  TheMarker,  ראשיעורך, סמי פרץמר : מנחה

 - - - - - - - -  

ר הוועדה "יו, מנואל טרכטנברג' פרופ: דברי סיכום
ר הוועדה "יו; לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה

  )2011קיץ (לשינוי כלכלי חברתי 
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 ייס'אודיטוריום צ 15 30:  מליאת הרצליה16 00:

 הרשויות של חלקן :הנדל_ן שוק צינון מודיעין הערכת :יכוןהת המזרח

 השגה- בר דיור ביצירת המקומיות
 

, אגף המודיעין, ראש חטיבת המחקר, איתי ברוןתא(ל 
  צה(ל

  

  מליאת הרצליה 16 45:

 הכוחות ומאזן באיראן פניםה מאבקי

 בין והמתן המשא על השלכות :האזורי

  )P5+1( מעצמותל איראן

  הרצליה הבינתחומי ,הנדל_ן לחקר גלוב- גזית כוןמ בשיתוף

  : דברי פתיחה

The Honorable Antonio R. Villaraigosa, 41st Mayor of Los 
Angeles (2005-2013); Professor of the Practice of Policy, USC 
Price School of Public Policy 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

מנכ(ל מכון , אפרת טולקובסקיד(ר : גלוב- מדד הנדל(ן גזית
 המרכז הבינתחומי הרצליה, גלוב לחקר הנדל(ן- גזית

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  יפו- ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי רמ

  ראש עיריית הרצליה, משה פדלון מר

המרכז , בית הספר לכלכלה, דיקן, צבי אקשטייןפרופ% 
  לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל; הבינתחומי הרצליה

  כלכליסט, נעמה סיקולרגב% : מנחה
 

  ייס'אודיטוריום צ 17 00:

 ענק לחברות אפ- סטארטמ

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

Dr. Anthony H. Cordesman, Arleigh A. Burke Chair in 
Strategy, Center for Strategic and International Studies 
(CSIS) 

Prof. Alireza Nader, Senior International Policy 
Analyst, RAND Corporation 

, בית ספר לאודר לממשל, דנפרנמאיר גOבמר 
  הבינתחומי הרצליההמרכז, דיפלומטיה ואסטרטגיה

  : מנחה

Mr. Joby Warrick, Washington Post 

 

 SUN Pharma ,BioLight Lifeיושב ראש , ישראל מקובמר : ר"יו
Sciences  &Micromedic ; לשעבר נשיא ומנכ(ל טבע תעשיות

  פרמצבטיות

חקר ופיתוח מ,  מנהלת חדשנותש וראמדען ראשי, אבי חסון מר
  משרד הכלכלה, תעשייתי

 Lumenisל "מנכ, ארמון- ציפי עוזר' גב

של ל "ומנכלשעבר סגן נשיא בכיר , פרלמוטר) דדי(דוד מר 
  )IAG ( קבוצת ארכיטקטורת אינטל

 יזם, יוסי ורדיר "ד
    

 ייס'אודיטוריום צ18  15: מליאת הרצליה 18 30:

 פעתהש :וטרור רדיקאלי אסלאם

 הזירה על התיכון במזרח הטלטלה

 והגלובלית האזורית

 הגבוהה בהשכלה הטכנולוגית המהפכה

 בתמיכת)ICT( טרור נגד למדיניות המכון בשיתוף

  הרצליה הבינתחומי ,דניאל קרן

 לאודר למדיניות ראש קתדרת רונלד, בועז גנורר "ד: ר"יו
, בית ספר לאודר לממשל, סגן דיקן; נגד טרור

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

לשעבר סגן ראש הממשלה ולשעבר , דן מרידורמר 
  השר לענייני מודיעין ואנרגיה אטומית

ר הוועד "יו; לשעבר ראש המוסד, שבתי שביטמר 
המרכז , )ICT(המכון למדיניות נגד טרור , המנהל

 Athena Human & Technologyר "יו; הבינתחומי הרצליה
Integrated Solutions Ltd  

The Honorable Prof. James B. Steinberg, Former U.S. 
Deputy Secretary of State; Dean of the Maxwell School 
and University Professor of Social Science, International 
Affairs and Law, Syracuse University 

Prof. Amitai Etzioni, University Professor and Director 
of the Institute for Communitarian Policy Studies, 
George Washington University 

 ,המדע במשרד ופיתוח למחקר הלאומית המועצה בשיתוף
   והחלל כנולוגיההט

המרכז , נשיא ומייסד, אוריאל רייכמן' פרופ: דברי פתיחה
  הבינתחומי הרצליה

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

המרכז , סגנית נשיא לענייני סטודנטים, איילת בן עזרר "ד: ר"יו
  הבינתחומי הרצליה

  יוון ואפריקה, ל גוגל ישראל"מנכ, מאיר ברנדמר 

, ם מתקדמים בחינוךבית הספר לתארי, דוד פסיג' פרופ
, המועצה הלאומית למחקר ופיתוח, חבר; אוניברסיטת בר אילן

  הטכנולוגיה והחלל, משרד המדע

 University of the People, נשיא ומייסד, שי רשףמר 

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

  : דברי סיכום

The Honorable Dr. Ludwig Spaenle, Minister of Education and 
Culture of Bavaria 
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  מליאת הרצליה 20 00: 

 וישראל ב"ארה של האופק תמונת :התיכון במזרח ואתגרים שינויים

    : נאום מרכזי

The Honorable Samuel R. (Sandy) Berger, Chair, Albright Stonebridge Group; Former US National Security 
Advisor to President Clinton 

 

:3020  

 פנים קבלת

  למוזמנים בלבד
 
 

 

  ד"ב סיוון תשע"י, 2014 ביוני 10, יום שלישי
 

    מליאת הרצליה0:009

 הביטחון שר נאום : ישראל של הלאומי הביטחון
המרכז , נשיא לקשרי חוץ וראש בית הספר הבינלאומי ע(ש רפאל רקנאטיסגן , יונתן דייויסמר   : ציגמ

   חומי הרצליההבינת

  שר הביטחון, יעלון) בוגי(משה ) .מיל(ל "אכ ר"ח    : נאום מרכזי
 

   מליאת הרצליה03:12-30:09

 אזוריות השלכות – איראן עם הסכם שאחרי היום :2014 הרצליה כנס סימולציה משחק

 וגלובליות
  

  :ב"ארה
The Honorable James B. Steinberg, Former U.S. Deputy Secretary of State; Dean of the Maxwell School and University 
Professor of Social Science, International Affairs and Law, Syracuse University 

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

Mr. R. James Woolsey, Former Director of the Central Intelligence; Chairman, Foundation for Defense of Democracies 
(FDD) 

   :רוסיה
Prof. Sergey A. Karaganov, Honorary Chairman, Presidium of the Council on Foreign and Defense Policy of Russia; Dean, 
School of World Economics and World Politics, National Research University–Higher School of Economics, Moscow 

המרכז הבינתחומי , )IPS(והמכון למדיניות ואסטרטגיה  סטרטגיהדיפלומטיה וא, אודר לממשלבית ספר ל, ניפר שקבטור'גר "ד
 אוניברסיטת הרווארד, עמיתה; הבנק העולמי, מומחית פיתוח חברתי; הרצליה

  :ו"נאט/האיחוד האירופי
Mr. Rafael L. Bardají, Former Spanish National Security Advisor to Prime Minister Aznar; Director, Friends of Israel 
Initiative 

  :סין
Prof. WANG Suolao, Director, Center for Middle East Studies, School of International Studies, Peking University 

 

  :ישראל
 ב"לשעבר שגריר ישראל בארה, זלמן שובלהשגריר 

לשעבר ; Carnegie Endowment for International Peace, התכנית למדיניות  גרעינית, עמית בכיר, לויטה) אלי(אריאל ר "ד
  ל בכיר למדיניות בוועדה לאנרגיה אטומית "סמנכ

 ידיעות אחרונות, רונן ברגמןר ”ד

  :איראן
Prof. Alireza Nader, Senior International Policy Analyst, RAND Corporation 

   המרכז הבינתחומי הרצליה, גיהדיפלומטיה ואסטרט, בית ספר לאודר לממשל, דנפרנב'מאיר גמר 
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  :ערב הסעודית ומדינות המפרץ
Dr. Jon B. Alterman, Zbigniew Brzezinski Chair in Global Security and Geostrategy and Director of the Middle East Program, 
Center for Strategic and International Studies (CSIS) 

  :קבוצת בקרה
 הבינתחומי הרצליה, )IPS(המכון למדיניות ואסטרטגיה , מנהל המחקרים, שאול שיר "ד: שיושב רא

Dr. Anthony H. Cordesman, Arleigh A. Burke Chair in Strategy, Center for Strategic and International Studies (CSIS) 

  המכון הישראלי לתכנון כלכלי, יושב ראש, יוסי הולנדרמר 
 הבינתחומי הרצליה, )IPS(המכון למדיניות ואסטרטגיה , עמית מחקר בכיר,  ברושעודדר ”ד

  הבינתחומי הרצליה, )IPS(המכון למדיניות ואסטרטגיה , עמית מחקר בכיר, טומי שטיינרמר : מנחה
  

  :סיכום דברי

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

 
  

 

  ייס'אודיטוריום צ 11:30-10:00

 חדשים וכיוונים מגמות :ישראל על והשלכותיה 21- ה במאה הפילנתרופיה
  

לשעבר שר ;  המכללה האקדמית נתניה- המרכז לרפורמות ומנהיגות , יושב ראש, שה כחלוןממר : דברי פתיחה
  התקשורת ושר הרווחה 

 - - - - - - - - - - - 

Mr. Moe Levy, Executive Director, Asper Foundation 

  עמותת אור ירוק, מייסד ויושב ראש, אבי נאורמר 

  בית השקעות מיטב דש, חבר מועצת המנהלים, אבנר סטפקמר 

  ל קרן דואליס להשקעות חברתיות"מנכ, חנוך ברקתמר 

  ל מתן"מנכ, אהובה ינאי' גב: מנחה
  

        

  ייס'אודיטוריום צ 1513:    מליאת הרצליה1513: 

 רוסיה בין חדשה קרה מלחמה לקראת

 ?והמערב
BDS – אסטרטגי איום :ישראל על החרם 

 ?מטרד או

The Honorable Senator Bogdan Klich, Former Minister of 
Defense of Poland 

Prof. Sergey A. Karaganov, Honorary Chairman, Presidium 
of the Council on Foreign and Defense Policy of Russia; Dean, 
School of World Economics and World Politics, National 
Research University–Higher School of Economics, Moscow 

Prof. Edward N. Luttwak, Senior Associate, Center for 
Strategic and International Studies (CSIS) 

  האוניברסיטה העברית בירושלים, שלמה אבינרי' פרופ

דיפלומטיה , אודר לממשלבית ספר ל, ניפר שקבטור'גר "ד
המרכז , )IPS(והמכון למדיניות ואסטרטגיה  ואסטרטגיה
; הבנק העולמי, מומחית פיתוח חברתי; הרצליההבינתחומי 

  אוניברסיטת הרווארד, עמיתה

Mr. Roland Freudenstein, Deputy Director and Head of 
Research, Martens Centre for European Studies 

 

Prof. Alan M. Dershowitz, Felix Frankfurter Professor of 
Law, Harvard Law School  

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

אוניברסיטת , מכון הובר,  מחקרתעמית, שביט מטיאסר "ד
לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ; נפורדסט
  נושאים בינלאומייםל
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 מליאת הרצליה 30:14 

 ?אזורי וביטחון שלום לקדם מסוגלות הן האם :התיכון והמזרח גלובליות המעצמות
  ב בישראל" לשעבר שגריר ארה,זלמן שובלהשגריר : ר"יו

The Honorable Dr. Matthew Spence, US Deputy Assistant Secretary of Defense for Middle East Policy 

The Honorable Dr. Ralf Brauksiepe, MdB, Deputy Minister of Defense of Germany 

 ביטחוןמשרד ה, ביטחוני- ראש האגף המדיני, עמוס גלעד.) מיל(אלוף 

The Honorable Han ten Broeke, Member of the Dutch House of Representatives; VVD (Liberal Party) Spokesperson on 
Foreign Affairs and Chairman of the Standing Committee on the Armed Forces 

Prof. Amitai Etzioni, University Professor and Director of the Institute for Communitarian Policy Studies, George 
Washington University 

Prof. WANG Suolao, Director, Center for Middle East Studies, School of International Studies, Peking University, China 

 

   מליאת הרצליה16:00

  פלסטיני- הישראלי ומתן המשא קריסתמ לקחים
  המרכז הפלסטיני למדיניות וחקר דעת קהל, מנהל, חליל שקאקי ר"ד    : ת סקרי דעת קהלהצג

  "מדגם"מרכז למחקר סקרים , שותפה, מינה צמח' פרופ

        

  לשעבר השר לענייני אסירים של הרשות הפלסטינית, אגOרמי- אשרף אלמר         :דוברים

  לשעבר מזכיר הממשלה, צבי האוזרמר 

Prof. Alan M. Dershowitz, Felix Frankfurter Professor of Law, Harvard Law School  

  הארץ, ארי שביט מר

 המשרד לעניינים אסטרטגייםל "מנכ, יוסי קופרווסר.) מיל(ל "תא

Dr. Natan B. Sachs, Fellow, Saban Center for Middle East Policy, Brookings Institution 

  

  מרכז ה, דיפלומטיה ואסטרטגיה, ודר לממשלית ספר לאב, רובין- אליסה פלד ר"ד        :מנחה
  הרצליההבינתחומי         

  

 מליאת הרצליה 17:30

 הרצליה נאום
  .המרכז הבינתחומי הרצליה, נשיא ומייסד, אוריאל רייכמן' פרופ        :ברכות

דיקן בית ;  כנס הרצליהר"יו; )IPS (כון למדיניות ואסטרטגיהראש המ, אלכס מינץ' פרופ
  מרכז הבינתחומי הרצליהה, דיפלומטיה ואסטרטגיה, ר לממשלודספר לא

  

  )אובאמצעות ויד(ל נשיא מדינת ישרא, שמעון פרסמר     :  נשיא המדינהדבר

 

 

19:00  

 קיסריה רוטשילד לקרן החמישים יובל לציון חגיגית פנים קבלת
  למוזמנים בלבד
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 מושבי שולחנות עגולים
מספר מושבים . חים בכירים מצומצם של מומבהרכב סוגיות מרכזיות עומק בלקיים דיונימושבי השולחנות העגולים היא מטרת 

 )Chatham House - פ כלל ה"ע(ייחוס - רוב המושבים יתנהלו שלא .פתוחים לכלל משתתפי הכנס ותוכנם הינו לפרסום ולייחוס
  .או למוזמנים באופן אישי, Executive Gold-  וExecutiveוההשתתפות בהם פתוחה רק למשתתפים 

 
 

  8.6.14, יום ראשון
 110C שולחן עגול 15:00 

 רוסיה בין היריבות רקע על ישראל של החוץ מדיניות ?החדשה הקרה_ וה_מלחמה ישראל

 והמערב

  ליתהאנג בשפה ,לפרסום לא ,בלבד למוזמנים

  המרכז הבינתחומי הרצליה, דיפלומטיה ואסטרטגיה, ספר לאודר לממשלבית , גליה גולןפרופ%    :יושבת ראש

  ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, הוועדה למדיניות חוץ- ר תת"יו, רונן הופמןר "ח(כ ד   :משתתפים

  ל משרד החוץ"לשעבר מנכ, אלון ליאלר "השגריר ד

   לראש הממשלה אהוד אולמרטהמדיני לשעבר היועץ, שלום תורגOמן מר

; תיכונית- מכון וושינגטון למדיניות מזרח, ש מילטון פיין"עמית בינלאומי ע, הרצוג) מייק(מיכאל .) מיל(ל "תא
ביטחון למשא ומתן עם לשעבר המזכיר הצבאי לשר הביטחון ולשעבר שליח ראש הממשלה ושר ה

  הפלסטינים

 

  9.6.14, יום שני
 110C שולחן עגול 12:45 אקווריום 45:12 

 ברמת טווח יקצר םתרחישי – ת"המזה

 המאקרו
 אירופה- ישראל יחסיב האסטרטגי מדיהמ

  האנגלית בשפה ,ייחוסל לא התוכן ,בלבד למוזמנים

, עמית מחקר בכיר, אלטמן- ישראל אלעד ר" ד:יושב ראש
  המרכז הבינתחומי הרצליה, )IPS (ון למדיניות ואסטרטגיההמכ

  :משתתפים

; ראש קתדרת רונלד לאודר למדיניות נגד טרור, בועז גנורר "ד
; דיפלומטיה ואסטרטגיה, בית ספר לאודר לממשל, סגן דיקן

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

ספר לאודר בית ,  חטיבת מזרח תיכוןראש, שאול משעלפרופ% 
  המרכז הבינתחומי הרצליה, דיפלומטיה ואסטרטגיה, לממשל

Prof. Alan J. Kuperman, LBJ School of Public Affairs, 
University of Texas at Austin 

Mr. Miroslav Dusek, Senior Director, Head of Middle East 
and North Africa, World Economic Forum 

המכון למדיניות , עמית מחקר בכיר, עודד ברוש ר"ד
  המרכז הבינתחומי הרצליה, )IPS (ואסטרטגיה

המכון למדיניות ואסטרטגיה , מנהל מחקרים, שאול שיר "ד
)IPS( ,המרכז הבינתחומי הרצליה  

  

 

 והפורום )ELNET( אירופאית למנהיגות הרשת בשיתוף

  )FSD( אסטרטגי לדיאלוג
  האנגלית בשפה ,לייחוס לא התוכן ,בדבל למוזמנים

לשעבר המשנה לראש , דן מרידורמר  :יושב ראש
; לשעבר השר לענייני מודיעין ואנרגיה אטומית, הממשלה

 ELNETחבר הוועדה המייעצת של 

  :משתתפים

The Honorable Senator Bogdan Klich, Former Minister of 
Defense of Poland 

H.E. Lars Faaborg-Andersen, Ambassador, Head of 
Delegation of the European Union to Israel  

Amb. Dr. Hans-Dieter Heumann, President, Federal 
Academy for Security Policy (BAKS) 

ל משרד החוץ "לשעבר המשנה למנכ, רן קוריאלהשגריר 
  לעניינים מדיניים

Dr. Azeem Ibrahim, Executive Chairman, The Scotland 
Institute 

 ל הפורום לדיאלוג אסטרטגי"מנכ, ערן עציוןמר 
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  110C  שולחן עגול14:30  ר'איבצשולחן עגול  41 00:

 השלום ותהליך הערבית השלום וזמתי

 פלסטיני- הישראלי
 איחודה יחסי עתיד :סוערים במים ניווט

 וישראל האירופי
  האנגלית בשפה ,לפרסום ניתן ,פתוח מושב

  :משתתפים

  נשיא נטאקס, דני רוטשילד) במיל%(אלוף 

  "ישראל יוזמת שלום"  איש עסקים וממחברי, יובל רבין מר

ר השר לענייני אסירים של לשעב, אגOרמי- אשרף אל מר
  הרשות הפלסטינית

 לראש הממשלה המדינילשעבר היועץ , שלום תורגOמן מר
  אהוד אולמרט

  מפלגת העבודה, לב- עומר ברח(כ 

  מועצת יש(ע, דני דייןמר 

 

 לדיאלוג והפורום )ELNET( אירופית למנהיגות הרשת בשיתוף

  )FSD( אסטרטגי
  האנגלית הבשפ ,לייחוס לא התוכן ,בלבד למוזמנים

  ל הפורום לדיאלוג אסטרטגי"כמנ, ערן עציון  מר:יושב ראש

  :משתתפים

Mr. Jan Techau, Director, Carnegie Europe 

Mr. Fabrizio Di Michele, Chair, Mashreq/Maghreb (MAMA) 
Working Party of the European Council 

Amb. Dr. Heinrich Kreft, Deputy Director General for 
International Academic and Educational Relations and Dialogue 
among Civilizations, Ministry of Foreign Affairs of Germany 

Dr. Bruno Tertrais, Senior Research Fellow, Fondation pour la 
recherche stratégique (FRS) 

  רושליםהאוניברסיטה העברית בי, שלמה אבינריפרופ% 

  הארץ, מדיניכתב , ברק רביד מר

 
 

   אקווריום15 15:

 ישראליה פ"המו לע השלכות :אזרחי לשימוש גרעינית אנרגיה
  והחלל  הטכנולוגיה ,המדע משרד ,וחופית למחקר הלאומית המועצה בשיתוף

  העברית בשפה ,לייחוס לא התוכן ,בלבד למוזמנים

, מנהלת; הטכנולוגיה והחלל, משרד המדע, ומית למחקר ופיתוחהמועצה הלא, און- גב% צביה בר   :יושבת ראש
PetroQuantum  

   חברת החשמלדירקטוריוןחבר ; הסוכנות לאנרגיה אטומית לשעבר מנכ(ל, גדעון פרנק מר   :משתתפים

  האנרגיה והמים, משרד התשתיות הלאומיות, מדען ראשי, שלמה וולדר "ד

  אוניברסיטת בן גוריון בנגב, פקולטה למדעי הנדסהה, המחלקה להנדסה גרעינית, ארז גלעדר "ד

 Eco-Energy, מנכ(ל, עמית מור ר"ד

 

  110C שולחן עגול 17 00:  אקווריום 0017:

 המדינה ותקציב הממשלה גודל וגזענות מחיר_ _תג של המחיר
  העברית בשפה ,לפרסום ניתן ,פתוח מושב

בית ; ךלשעבר שר החינו, אמנון רובינשטיין פרופ% :יושב ראש
  המרכז הבינתחומי הרצליה, ספר רדזינר למשפטים

  :משתתפים

לשעבר מבקר , מיכה לינדנשטראוס) בדימוס(השופט 
   פניות הציבורהמדינה ונציב

  Al Monitor, מזל מועלםגב% 

דיפלומטיה , ספר לאודר לממשלבית , דוד נחמיאספרופ% 
  המרכז הבינתחומי הרצליה, ואסטרטגיה

  נצרתייתירראש ע, עלי סלאם מר

  העברית בשפה ,לפרסום ניתן ,פתוח מושב

משנה לנשיא לעניינים , רפי מלניק פרופ% :יושב ראש
חבר בוועדה ; המרכז הבינתחומי הרצליה, אקדמיים

  המוניטרית של בנק ישראל

   :משתתפים

לשעבר ; לשעבר מנכ(ל בנק מזרחי טפחות, אלי יונסמר 
  החשב הכללי במשרד האוצר

  לשעבר מנכ(ל משרד ראש הממשלה, אייל גבאי מר

  נשיא איגוד לשכות המסחר, אוריאל ליןמר 

  *הממונה על התקציבים במשרד האוצר, יעל מבורך 'גב

חברת , מנכ(ל; ממשלהלשעבר מזכיר ה, עובד יחזקאלמר 
 .T.A.R.Aייעוץ 
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  10.6.14, יום שלישי
   אקווריום13 15:  ר'איבצשולחן עגול  1513:

 !שביר ,זהירות :ישראל- ארה_ב יחסי קרויהמ ברמת קצר טווח יתרחיש – ת"המזה
  האנגלית בשפה ,לייחוס לא התוכן ,בלבד למוזמנים

  :יושב ראש

המכון למדיניות , עמיתת מחקר בכירה, רחל מכטיגרגב% 
  המרכז הבינתחומי הרצליה, )IPS (ואסטרטגיה

   :משתתפים

כון רח התימרכז דיין ללימודי המז, חוקר, ברנדון פרידמןר "ד
  אוניברסיטת תל אביב, ואפריקה

, )ICT (המכון למדיניות נגד טרור, סגן מנהל, איתן עזאניר "ד
  המרכז הבינתחומי הרצליה

Mr. Michael Auerbach, Senior Director, Albright Stonebridge 
Group 

אוניברסיטת , המחלקה ללימודי המזרח התיכון, יוסף מןר "ד
, )IPS(המכון למדיניות ואסטרטגיה  ,עמית מחקר; בר אילן

  המרכז הבינתחומי הרצליה

 

  האנגלית בשפה ,לפרסום ניתן ,פתוח

  :יושב ראש

  לשעבר שגריר ישראל בארה(ב, זלמן שובלהשגריר 

   :משתתפים

The Honorable Dr. Matthew Spence, US Deputy 
Assistant Secretary of Defense for Middle East Policy 

סמנכ(ל צפון אמריקה במשרד , ליאורה הרצלה השגריר
  החוץ

; לשעבר שגריר ישראל לארה(ב, מייקל אורן ר"השגריר ד
יושב ראש ע(ש אבא אבן לדיפלומטיה ; CNNפרשן ברשת 
דיפלומטיה , בית הספר לאודר לממשל, בינלאומית
  המרכז הבינתחומי הרצליה, ואסטרטגיה

 דיפלומטיה ,בית הספר לאודר לממשל, אמנון כווריר "ד
  המרכז הבינתחומי הרצליה, ואסטרטגיה

 
 

 


