
 

 

 
 

 2006 6-תכנית כנס הרצליה ה

  

 , כ"א בטבת תשס"ו2006בינואר  21, שבתמוצאי 

 

 התכנסות ורישום  18:00

 ברכות

 ראש עיריית  הרצליהיעל גרמן, 

 טרור, גרעין ואתגרי הביטחון הלאומי :בפתח הכנס

 יו"ר "כנס הרצליה", ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליהעוזי ארד,  פרופ'

 

  2006 –החוסן והערכת מצב הביטחון הלאומי מדדי 

 

 , סמנכ"ל וראש אגף בנקאות, הבנק הבינלאומיישראל טראויו"ר: 

 , דיקן בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליהרפי מלניקפרופ' 

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

 , ראש המועצה לביטחון לאומיגיורא איילנדאלוף )מיל.( 

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

 , ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפה גבריאל בן דורפרופ' 

 ד   י   ו   ן

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

 , שר הביטחון שאול מופזרא"ל )מיל.( 

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

 

 ארוחת ערב  20:00

 

 

 

 

 

 



 מעמד פתיחה

 , נשיא המרכז הבינתחומי הרצליהאוריאל רייכמןיו"ר: פרופ' 

 , חתן פרס נובל לכלכלה; המרכז לחקר הרציונאליות, האוניברסיטה העברית בירושליםישראל אומןפרופ' 

 , יו"ר הוועד המנהל, מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדעחיים הרריפרופ' 

 

 , כ"ב בטבת תשס"ו2006בינואר  22יום ראשון, 

 

 מושבי הבוקר  08:00

 מדיניות ביטחון לאומי כניהול סיכונים וסיכויים

 , מנכ"ל סנטרי טכנולוגי גרופ אליהו-איתן בן יו"ר: אלוף )מיל.(

Prof. Paul R. Kleindorfer, Wharton School, University of Pennsylvania 

Prof. Paul Bracken, School of Management, Yale University 

 ן ד   י   ו  

 

 מגמות אסטרטגיות במעטפת הגלובאלית

 יו"ר:          

          Prof. Jerry (Yoram) Wind, Wharton School, University of Pennsylvania 

Stanley Roth, Vice President for Asia, International Relations, Boeing Company 

Dr. Nicholas Eberstadt, American Enterprise Institute for Public Policy Research 

Dr. Robert Trice, Senior Vice President, Business Development, Lockheed Martin 

Corporation 

 ונגיד בנק ישראל לשעברAIG , סגן יו"ר יעקב פרנקלפרופ' 

 ד   י   ו   ן

 ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפה סגןדן שיפטן, פותחים: ד"ר 

   , המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליהשמואל ברד"ר                 

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

 , הרמטכ"לדן חלוץרא"ל 

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

 הפסקה

 

 

 

 

 

 



 משמעויות אסטרטגיות –התגרענות איראן 

 , יו"ר דירקטוריון מכון האחים פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל דוד עברי יו"ר: אלוף )מיל.(

Philippe Errera, Directeur Adjoint, Centre d’Analyse et de Prévision, Ministère des 

Affaires Etrangères, France 

Sir Michael Quinlan, Consulting Senior Fellow, The International Institute for Strategic 

Studies 

 , ראש התכנית ללימודי ביטחון, אוניברסיטת תל אביביצחק בן ישראלאלוף )מיל.( פרופ' 

 ד   י   ו   ן

 יו"ר ועדת המשנה לתפיסת הביטחון, ועדת חוץ וביטחון ,אפרים סנה פותחים: ח"כ ד"ר

 , ועדת חוץ וביטחוןאריה אלדדח"כ פרופ'                

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

 , יו"ר ועדת חוץ וביטחוןיובל שטייניץח"כ ד"ר 

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

 ארוחת צהריים

 מושבי אחר הצהריים  14:00

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

Amb. Ronald S. Lauder, President, Jewish National Fund 

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

         מנכ"ל משרד החוץרון פרושאור, 

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

 שר החוץ לשעברסילבן שלום,  ח"כ

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

 

 ירופי ועם נאט"ומעמדה של ישראל באירופה ועתיד יחסיה עם האיחוד הא

  , שגריר ישראל ליד האיחוד האירופיעודד ערן יו"ר:  השגריר ד"ר 

Dr. Josef Joffe, Herausgeber/Publisher-Editor, Die Zeit, Germany 

Ana Palacio, Former Minister of Foreign Affairs, Spain and Chair of the Joint Committee 

on European Affairs, Parliament of Spain 

General the Lord Charles Guthrie of Craigiebank, GCB, LVO, OBE 

Dr. Kenneth Weinstein, CEO, Hudson Institute 

 ד   י   ו   ן

  -, מתאם לנאט"ו וארגוני ביטחון אירופיים, האגף המדיניאורי נעמןפותח:  אל"מ )מיל.( 

 הביטחון ביטחוני, משרד              

 הפסקה

 

 



 מעמדה של ישראל בארה"ב ועתיד יחסיה עמה

 , יו"ר מועצת המנהלים, יצוא חברה להשקעות בע"מזלמן שובליו"ר: השגריר 

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

Mortimer Zuckerman. Chairman and Editor in Chief, U.S. News and World Report 

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

Dr. Frank Luntz, Consultant, The Israel Project 

 , יו"ר ומייסד הקרן לידידות ישראל יחיאל אקשטייןהרב 

International Fellowship of Christians and Jews, USA    

Dr. Boaz Mourad, Brand Israel Group  

Malcolm Hoenlein, Executive Vice Chairman, The Conference of Presidents of Major 

American Jewish Organizations 

Dr. Robert Danin, Deputy Assistant Secretary, Bureau of Near Eastern Affairs, US State 

Department 

 ד   י   ו   ן

 , מנכ"ל משרד ישראל ומזה"ת, הוועד היהודי האמריקניערן לרמןפותח: ד"ר אל"מ )מיל.( 

  

  ארוחת ערב  20:00

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

 , יו"ר הליכוד בנימין נתניהוח"כ 

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

Prof. Alan Dershowitz, Harvard Law School 

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

Carl Bildt, Former Prime Minister of Sweden 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 , כ"ג בטבת תשס"ו2006בינואר  23יום שני 

  מושבי הבוקר  08:00

 ערבי-"אטלס" למפות דרכים ולחלופות מדיניות בתהליך ההסדרים הישראלי

 אילן בירןיו"ר: אלוף )מיל.( 

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

 חבר הנהלת מועצת יש"ע עדי מינץ, 

 לטרליות ולענייני מים, משרד החוץ-, מנהל המחלקה לתיאום שיחות השלום המולטייעקב קידר

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

 , נשיא המרכז הבינתחומיאוריאל רייכמןיו"ר: פרופ' 

Jimmy Carter, Former President of the United States 

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

Dr. Robert Satloff, Executive Director, The Washington Institute for Near East Policy 

 ד   י   ו   ן

 ,מיכאל )מייק( הרצוגפותחים: תא"ל 

Visiting Military Fellow, The Washington Institute for Near East Policy                                 

                

Amb. Dr. Daniel C. Kurtzer, Visiting Professor of Middle East Policy Studies,  

Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University 

  , סופראיל מגד

 הפסקה

 

 גבולות בני הגנה לישראל

 ICA, ראש מיזם גבולות בני הגנה לישראל ופרויקט יעקב עמידרוראלוף )מיל.( 

 הרמטכ"ל לשעברמשה יעלון, רא"ל )מיל.( 

 נשיא המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינהדורי גולד, השגריר ד"ר 

 ד   י   ו   ן

 ישראל –, נשיא ויו"ר, פניציה אמריקה עודד טירהפותח: תא"ל )מיל.( 

 

 דמוגרפיה, גבולות ומדינה פלסטינית

 , המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליהישראל אלעד אלטמןיו"ר: ד"ר 

 מנכ"ל ומייסד מכון ראותגידי גרינשטיין, 

גוריון בנגב ועורך ראשי של כתב העת -המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בןדיויד ניומן, פרופ' 

International Journal of Geopolitics 

 , ועדות הכנסת והכלכלהאחמד טיביח"כ ד"ר 

 ד   י   ו   ן

 פותחים:



Bennett Zimmerman, Project Leader, “Arab Population in the West Bank and Gaza:  The 

Million Person Gap” 

Dr. Nicholas Eberstadt 

 

 ארוחת צהריים

 יו"ר:                            

                     Poju Zabludowicz, Chairman and CEO, Tamares Group 

 שרת החוץ, המשפטים  וקליטת העלייהציפי לבני, 

 

 מושבי אחר הצהריים  14:00

 בירת ישראל והעם היהודי –ירושלים 

 יחיאל אקשטייןיו"ר:  הרב 

 מכון ירושלים לחקר ישראל רות לפידות, פרופ' 

 , מכון ירושלים לחקר ישראל ישראל קמחי 

 , חבר מועצת עיריית ירושליםניר ברקת

 מנכ"ל עיריית ירושליםאיתן מאיר, 

 ד   י   ו   ן

 , מנכ"ל חב' איפטיק בע''מדן הלפריןפותח: 

 , ראש המגמה למנהל ומדיניות ציבורית, מכללת בית ברלמשה עמירבד"ר          

 

 הגליל כאתגר וקדימות לאומיים 

 , יו"ר הקרן הקיימת לישראל יחיאל לקטיו"ר: 

 , נשיאת המכללה האקדמית עמק יזרעאלעליזה שנהר השגרירה פרופ'

 יו"ר המכללה האקדמית גליל מערבי עיבל גלעדי, תא"ל )מיל.( 

 , מנכ"ל המשרד לפיתוח הנגב והגלילדובדבני אפרת

יהודי  ויו"ר המכון לחקר המזרח התיכון ע"ש גוסטב היינמן, אוניברסיטת -, יו"ר המרכז הערביפייסל עזאיזהד"ר 

 חיפה

 תרשיחא -ראש עיריית מעלות שלמה בוחבוט, 

 ד   י   ו   ן

 , ראש המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון עליאן אלקרינאוויפותח: פרופ' 

 בנגב             

 

 

 הפסקה

 

 



 שלטון החוק וחוק השלטון -חוסן דמוקרטי 

 הרצליה  , משנה לנשיא לעניינים אקדמיים, המרכז הבינתחומיאמנון רובינשטייןפרופ'  יו"ר:

 החברה לישראל בע"מאלי גולדשמידט, עו"ד  

 שלי יחימוביץ' 

 , יו"ר סיעת הליכודגדעון סערח"כ 

 ועדת חוץ וביטחוןיוסי שריד, ח"כ 

 ד   י   ו   ן

 

 חוק ואכיפתו -מבחן הדמוקרטיה 

 בית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה ניב,-משה בריו"ר: פרופ' 

 , מעריבמרגליתדן 

 מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מיכה לינדנשטראוס, השופט 

 , מפכ"ל המשטרה  משה קראדירב ניצב 

 , יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפטמיכאל איתן ח"כ

 ד   י   ו   ן

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

Ambassador John R. Bolton, Permanent U.S. Representative to the United Nations 

[via video conference] 

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

 

 ארוחת ערב  20:00

                                        יו"ר:

     Alan B. Slifka, Founder and Chairman, The Abraham Fund  

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

 , יו"ר מפלגת העבודהעמיר פרץח"כ 

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

 Hermann Bünz, Director, Friedrich Ebert Stiftung, Israel Office                              יו"ר:  

Laurent Fabius, Former Prime Minister of France 

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

 

 

 

 

 

 



 , כ"ד בטבת תשס"ו2006בינואר  24יום שלישי, 

 

 מושבי הבוקר  08:00

 מדיניות חברתית וצמיחה כלכלית

 דיקן מייסד, בית ספר אריסון למנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה אמיר ברנע,יו"ר: פרופ' 

 , מנהלת מחלקת המחקר, בנק ישראל קרנית פלוגד"ר 

 גוריון בנגב-, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בןאריה ארנוןפרופ' 

Diana Furchtgott-Roth, Director, Center for Employment Policy, Hudson Institute 

 , מנהל המרכז הישראלי לקידום חברתי וכלכלידניאל דורון

 ד י ו ן

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

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

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

 ד י ו ן

 

 הממשק הכלכלי חברתי: מגזרים, יוזמות ומדיניות

 , נשיא ומנכ"ל החברה לישראל בע"מיוסי רוזןיו"ר: 

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

 IVNחבר הועד המנהל של איציק דנציגר,  

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

 מנכ"ל משותף, סדן לובנטל בע"מעזרא סדן, פרופ' 

 , מכון טרומן, האוניברסיטה העברית בירושליםעזיז חידרד"ר 

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

Sir Ronald Cohen, Chairman, The Portland Trust  

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

 ד   י   ו   ן

 הפסקה

 

 השקעות להאצת הצמיחה ולהפחתת העוני

 , יו"ר ג'קאדהיוסי הולנדריו"ר: 

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

  , נגיד בנק ישראלסטנלי פישר פרופ' 

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

 מנכ"ל מודלים כלכליים בע"מיעקב שיינין, ד"ר 

Prof. Sean Barrett, Trinity College, Dublin  



 

 ד   י   ו   ן

 , נשיא התאחדות התעשיינים בישראלשרגא ברושפותח: 

 ארוחת צהריים

Lord George Weidenfeld of Chelsea, Weidenfeld & Nicholson 

 

 מושבי אחר הצהריים  14:00

 פטריוטיות וחוסן לאומי בישראל

עוזי ארדיו"ר: פרופ'   

 , המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומיגל אלון

 אביב-, ראש תוכנית אוונס לישוב סכסוכים, אוניברסיטת תליער-אפרים יוכטמןפרופ' 

 אביב-, החוג לפילוסופיה ובית הספר לחינוך, אוניברסיטת תליולי תמירח"כ פרופ' 

Prof. Herbert London, President, Hudson Institute 

 המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושליםאילת מזר, ד"ר 

 ד   י   ו   ן

 , מנכ"ל מתן אהובה ינאיפותחים: אל"מ )מיל.( 

 הארץ"שביט, "ארי             

 

 יהדות כתרבות בעידן הגלובליזציה

 אילן-, נשיא אוניברסיטת ברמשה קווהיו"ר: פרופ' 

 הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושליםמנחם ברינקר, פרופ' 

Prof. James Young, Chair, Department of Judaic and Near East Studies, University of 

Massachusetts Amherst 

 ד   י   ו   ן

 המרכז האקדמי  –, רקטור, בית מורשה בירושלים בנימין איש שלום פותח: פרופ'

 היהדות  למנהיגות וללימודי             

 Felix Posen, Founder and President, Posenיו"ר:

Foundation                                                     

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

 סופר א. ב. יהושע, פרופ'  

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

 , יד ושםיהודה באואר  פרופ'

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

 ד   י   ו   ן

 

 



 2025 -העולם היהודי 

 , יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראלזאב בילסקייו"ר: 

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

Prof. Alan Dershowitz  

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

Amb. Dr. Dennis B. Ross, Chairman, Jewish People Policy Planning Institute 

 ד   י   ו   ן

 

 התפוצות, הקהילות וישראל

   אמריקני-עמית, הוועד היהודי-מנכ"לשולה בהט, יו"ר: 

 , נשיא קונגרס הקהילות היהודיות של רוסיהארקאדי גיידמאק

 , הפורום היהודי העולמיידידיה שטרןפרופ' 

Dr. Colin Rubenstein, Executive Director, The Australia\Israel & Jewish Affairs Council 

 ד   י   ו   ן

 פותח:  

 מנכ"ל המכון לתכנון מדיניות עם יהודיאבינועם בר יוסף, 

 ביצור עוצמתה של המדינה; היהודית; והדמוקרטית –אתגרי המדיניות סיכום: 

 עוזי ארד פרופ'

 

 ארוחת ערב  19:30

 מעמד נעילה ו"נאום הרצליה"

 אוריאל רייכמןיו"ר: פרופ' 

 , מ"מ ראש הממשלה, שר האוצר ושר התמ"תאהוד אולמרט

 נעילה

 עוזי ארדפרופ' 


