
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2001 –כנס הרצליה השני תכנית 
 

 ישראל במערכה והמערכת העולמית
 

 2001בדצמבר  16-18
 
 

 , א' טבת תשס"ב2001בדצמבר  16יום ראשון, 
 

 התכנסות   17:00
 

 מושב הפתיחה: תמורות בסדר היום הלאומי  18:00
 

 הרצליה ספר לאודר לממשל, המרכז הבינתחומי-יו"ר הכנס וראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, בית, ד"ר עוזי ארדיו"ר: 
 

  המרכז הבינתחומי הרצליהנשיא , פרופ' אוריאל רייכמן ברכות:
 הברון אדמונד בנימין דה רוטשילד -סגן יו"ר קרן קיסריה  ,מר אברהם ביגר           
 ספר לאודר לממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה-דיקן בית ,פרופ' אהוד שפרינצק           

 
 דבר נשיא המדינה מר משה קצב

 "מבחן המאזן",
 תא"ל )מיל.( עמוס  גלבוע

 
 סטרטגי על היחסים הבינלאומיים, ישראל והעולם היהודי","מבט א

 מנכ"ל הועד היהודי אמריקאי, דייויד  האריס
 
 

 הדלקת נר חנוכה וארוחת ערב  19:30
 
 

 יו"ר המרכז למורשת המודיעין, אלוף )מיל.( מאיר עמיתיו"ר: 
 
 

 מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף )מיל.( עמוס ירון      הדלקת נר שמיני
 גב' סוזאן ומר מכס זינגר                         

 גב' ריטה אברמוב                         
 

 "ישראל והמפה האסטרטגית החדשה", 
 ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ,מר אפרים  הלוי

 
 

 ",2001בספטמבר,  11 -"המערכת העולמית בעקבות אירועי ה
 (CIAלשעבר ראש סוכנות הביון המרכזית של ארצות הברית ), ג'ים וולזי מר

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 , ב' טבת תשס"ב2001בדצמבר  17יום שני, 
 

 מושב שני: המערכת העולמית והיערכות ישראל  08:30
 

 ספר לאודר לממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה-דיקן בית ,פרופ' אהוד שפרינצקיו"ר: 
 

 נוכח התמורות במערכת הבינלאומית",  "קווי מדיניות הביטחון
 היועץ לביטחון לאומי וראש המועצה לביטחון לאומי, משרד ראש הממשלה, עוזי דיין אלוף

 
 דו"ח צוות חשיבה בראשות "אדריכלות קשרי החוץ של ישראל"

  , לשעבר שר החוץ והשר לבטחון פניםעמי-ח"כ פרופ' שלמה בן
 

  דיון כללי
  אוניברסיטת בן גוריון בנגב נשיא, ברוורמןפרופ' אבישי  פותחים:

  המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים ,פרופ' יחזקאל דרור
 
 

 מושב שלישי: מאזן תהליך ההסדרים ועתידו   11:00
 

 מנכ"ל משרד החוץ, מר אבי גיליו"ר: 
 

 "מאזן תהליך ההסדרים", 
 שלה, שר בלי תיק במשרד ראש הממח"כ דן מרידור

 
 מחקר השוואתי",  -צדדית -"הפרדה חד

 הספר לחינוך והחוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב-בית ,פרופ' יעל תמיר
 

 יהודי", -"תוחלת הסכסוך הערבי
    המרכז למחקרים צבאיים, רפא"ל ,ד"ר יצחק רביד

 
 דיון כללי
 תא"ל )מיל.( אפי איתםפותחים: 

    הלאומי, אוניברסיטת חיפה ומרכז שלם המרכז לחקר הביטחון, מר דן שיפטן
 

 ארוחת צהריים  13:00
 

 אלוף )מיל.( יצחק חופייו"ר: 
 

 ביטחונית של ישראל על רקע המאבק בטרור", -"האסטרטגיה המדינית
 , לשעבר ראש הממשלה ושר הביטחוןרא"ל )מיל.( אהוד ברק

 
 

 ושב רביעי: העם היהודי כמרכיב בחוסן הלאומי מ  14:30
 

 נשיא אוניברסיטת בר אילן ,פרופ' משה קוהיו"ר: 
 

 "מרכיב הביטחון במדיניות העם היהודי", 
 יו"ר הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית, מר סלי מרידור

 
  דו"ח צוות חשיבה בראשות "העם היהודי כנכס אסטרטגי"

 (UJCסגן נשיא איחוד הקהיליות היהודיות בצפון אמריקה ) ,רסטקפרופ' ארתור נפ
 

  דיון כללי
 סגנית ראש המועצה לביטחון לאומי, משרד ראש הממשלה ,תא"ל )מיל.( ישראלה אורון פותחת:
 מנכ"ל טיצ'לינק, פרופ' דוד הרמן           

 
 

 מושב חמישי: המעטפת התקשורתית  ומשמעויותיה 17:00
 

 לשעבר ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, שבתי שביטמר יו"ר: 
 

 "תקשורת ומדיניות במרחב העולמי", 
  הספר החדש למחקר חברתי בניו יורק-המחלקה לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים ובית ,פרופ' ירמיהו יובל

 
 היבט שיווקי",  -"קהלי יעד, דעת קהל, ומדיניות חוץ 

 ספר וורטון למינהל עסקים, אוניברסיטת פנסילבניה-בית ,ינדפרופ' ג'רי ו



  
   דו"ח צוות חשיבה בראשות  "מדיניות המידע בעידן המידע"

 יו"ר רשות השידור ,מר נחמן  שי
 

 דיון כללי
  סגן שר החוץ ,ח"כ הרב מיכאל מלכיאורפותחים: 

  מזכיר הממשלה ,מר גדעון סער
 
 

 ארוחת ערב    19:30
 

 נשיא ויו"ר קבוצת מרחב, ר יוסף מימןמיו"ר: 
 

 "דיפלומטיה ישראלית בעידן משתנה" 
 מ"מ ראש הממשלה ושר החוץ, ח"כ שמעון פרס

 
 
 

 2001בדצמבר  18יום שלישי,  
 

 מושב שישי: הביטחון הלאומי והמערכה כנגד הטרור  8:30
 

  ח"כ משה ארנסיו"ר: 
 

 "מושגי הביטחון בעידן המשתנה",
 אסא אור מערכות בע"מנשיא , מר חיים אסא

 
   דו"ח צוות חשיבה בראשות "משימות ואפשרויות -כושר  ההרתעה "

 יו"ר תה"ל, שחק-רא"ל )מיל.( אמנון ליפקין
 

 "הרתעת מדינות סוררות",
 אוניברסיטת הרווארד, פרופ' סטיבן רוזן

 
  דיון כללי

  ראש מפא"ת, משרד הביטחון ,ישראל-אלוף ד"ר יצחק בן פותח:
 
 

 מושב שביעי: מאזן המערכה ובניין הכוח  11:00
 

 מנכ"ל משרד הביטחון ,אלוף )מיל.( עמוס ירוןיו"ר: 
 

 "מאזן הלחימה",  
 ראש המטה הכללי ,רא"ל שאול מופז

 
 "כיוונים בתפישת הביטחון ובניין הכוח", 

  בישראל .East West Ventures Ltd, נשיא ומנכ"ל אליהו-אלוף )מיל.( איתן בן
 , יו"ר קבוצת נטפיםאלוף )מיל.( עמי איילון

 
 דיון כללי

 יו"ר ועדת המשנה לתפישת הביטחון ובניין הכוח, ועדת החוץ והביטחון, הכנסת ,ח"כ ד"ר יובל שטייניץ פותח:
 
 

 ארוחת צהריים 13:00
 

 מר יעקב נאמןיו"ר: 
 

 "סדר עדיפויות לאומי חדש לישראל" 
 הממשלהלשעבר ראש , מר בנימין נתניהו

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מושב שמיני: ביטחון לאומי ובסיסיו החברתיים, חינוכיים וממשליים    14:30
 

 יו"ר "בזק בינלאומי" ויו"ר פועלים שוקי הון והשקעות ,ד"ר ליאורה  מרידוריו"ר: 
 

  "הבסיס החברתי של הביטחון הלאומי",

 ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפה ,ורד-פרופ' גבי בן
 

 "מרכז ופריפריה בישראל",
 ראש המועצה המקומית ירוחם ,מר מוטי  אביצרור

  
  דו"ח צוות חשיבה בראשות "לאומיות וחינוך"

 מנהל יד בן צבי ,ד"ר צבי  צמרת
 

  דיון כללי
  סגנית שר התשתיות הלאומיות ,ח"כ נעמי בלומנטלפותחים: 

 סגן ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפה, פרופ' ארנון סופר
 
  

 מושב תשיעי: חוסן כלכלי   17:00
 

 מר דן הלפרין: יו"ר
   
  "קיומיות, תחרותיות והישגיות לאומית, מדינית וחברתית -השגת חוסן לאומי כלכלי "

 דו"ח צוות חשיבה בראשות 
 ג'מיני קרנות ישראליותשותפה בכירה, , ד"ר ארנה ברי

 
 "התמורות במבנה המשק והביטחון הלאומי", 

      המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים, בסט-פרופ' אבי בן
 ג'מיני קרנות ישראליות, מר יוסי סלע מגיב:

  
 , "התרומה של תעשיות הביטחון לכלכלת ישראל"

 מנכ"ל מודלים כלכליים בע"מ, ד"ר יעקב שיינין
                             המדען הראשי, משרד התעשייה והמסחר, מר כרמל ורניה מגיב:

 
 שוויון", -שינוי טכנולוגי, מיתון ואי -"למשוך את העגלה מהבוץ מבלי לקרוע את השרשרת 

 המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב, פרופ' דני צידון
 ולה העולמית ויו"ר ומנכ"ל מוטורולה ישראלסגן נשיא תאגיד מוטור, מר אלישע ינאי מגיב:

 
 דיון כללי 
  מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת תל אביב, מר אמרי טוב פותחים:

  ספר אריסון למינהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה-בית, ד"ר רפי מלניק
 
 
 

 לה וארוחת ערבמושב הנעי  19:00
 

 ספר לאודר לממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה-יו"ר הוועד המנהל, המכון למדיניות ואסטרטגיה, בית ,השגריר זלמן  שובליו"ר: 
 

 לשעבר יו"ר ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים המרכזיים בארצות הברית, השגריר רונאלד ס. לאודרברכות: 
 

 תיכונית",  -ת במציאות המזרח"אסטרטגיה ביטחונית דינאמי
 , שר הביטחוןאליעזר-ח"כ תא"ל )מיל.( בנימין בן

  
 "איזונים חדשים  במערכות הממשל",

 הרצליה נשיא המרכז הבינתחומי ,פרופ' אוריאל רייכמן
 

 "נקודות עיקריות לסיכום", 
 ל, המרכז הבינתחומי הרצליה  ספר לאודר לממש-יו"ר הכנס וראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, בית, ד"ר עוזי ארד

 
 
 


