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• הלכידות•החברתית•וצמצום•הפערים.	 •בכנס•התקיים•דיון•חשוב•בנושא•חיזוק•הפריפריה,•
• העורף•והכרעה.	 הרתעה,• •נערך•משחק•סימולציה•בנושא:•מלחמת•לבנון•השלישית?•מניעה,•
• •הוצגה•תוכנית•לאומית•לקידום•תחום•הרובוטיקה•בישראל.	
• התקיים•פאנל•בנושא•כיצד•יראה•המזרח•התיכון•באם•יחתם•הסכם•עם•אירן.	
• •התקיים•דיבייט•בנושא•שתי•מדינות•לשני•עמים•או•גלישה•למציאות•מדינה•דו•לאומית?•	

• התקיים•מושב•בנושא•יוזמת•השלום•הערבית.	
• התקיים•שולחן•עגול•בנושא•משבר•הגז.	
• ישראל•-המזרח•הרחוק.	 ישראל-אירופה,• נערכו•דיונים•על•יחסי•ישראל-ארה"ב,•
• התקיים•שולחן•עגול•ייחודי•על•קידום•נשים•בביטחון•לאומי•ודיפלומטיה.•	
• ניתנה•סקירה•על•ידי•חוקרי•המכון•למדיניות•ואסטרטגיה•)IPS(•לחמישים•דיפלומטים•זרים•	

תרבות•וכלכלה•בישראל. בנושאי•חברה,•

גיבוש•סדר•יום• על•פרויקט•שהמכון•למדיניות•ואסטרטגיה•)IPS(••יבצע•עם•בית•נשיא•המדינה•בנושא,• ריבלין,• גולת•הכותרת•של•הכנס•היתה•הכרזתו•של•נשיא•המדינה,•
בו•צוותים•מקצועיים•מהבינתחומי•וחברי•ועדת•היגוי•ארצית•יכינו•נייר•מדיניות•שיציע•חזון•חדש•למדינת•ישראל. חדש•לישראל,•

כמו•גם•ממצאי•סקר•ייחודי•שהמכון•למדיניות•ואסטרטגיה•)IPS(•ערך•בערב•הסעודית. סרקוזי•זכו•לסיקור•בינלאומי•נרחב,• נאומי•ראש•הממשלה•נתניהו•ונשיא•צרפת•לשעבר,•

אורי• שרית•בן•שבת,• נירית•גיל,• שאול•שי,• מיקי•אלתר,• הילה•זיו,• טומי•שטיינר,• לצוות•המכון•המסור,• תודה•גדולה•לעזרתם•בארגון•כנס•מורכב•ומאתגר•זה•נתונה•להנהלת•הבינתחומי,•
תודה•מיוחדת•נתונה• ורועי•כץ.• שי•אטיאס,• שרונה•מזליאן-לוי,• ג׳רמי•רודין,• וצוותו,• משה•דבי• וינדמן,• ולשי• קרין•פרדו,• זוננשיין,• דניאל• ליהיא•פרידמן,• שי•זבדי,• אלי•מוגרבי,• סלונים,•

התחזוקה•והלוגיסטיקה.• למנהל•ההוראה•ולמחלקות•המחשוב,• ואירועים•בבינתחומי,• דוברות,• לחטיבת•שיווק,•

השגריר רונאלד לאודר ולשותפינו בכנס. תודה מיוחדת לנשיא הקונגרס היהודי העולמי, 

 בברכה,
 פרופ' אלכס מינץ

יו"ר•כנס•הרצליה•2015

הצ׳ינגס ראש•המועצה•למודיעין•של•ארה"ב•לשעבר,•
מלדנוב נציג•האו״ם•לתהליך•השלום•במזה"ת,•

זאקס הרב•הראשי•של•אנגליה•לשעבר,•
שובל שגריר•ישראל•בארה"ב•לשעבר,•
קרצר שגריר•ארה"ב•בישראל•לשעבר,•
קרצר שגריר•ארה"ב•בישראל•לשעבר,•

רבינוביץ שגריר•ישראל•בארה"ב•לשעבר,•
מרידור המשנה•לראש•הממשלה•לשעבר,•

קרסנר ראש•היחידה•לתכנון•במחלקת•המדינה•האמריקאית•לשעבר,•
וויטס ראש•התוכנית•למזרח•תיכון•במכון•ברוקינגס,•

בן•ישראל,•• בן•ראובן,• האלופים•)במיל.(,• האלופים•ברביבאי•ושפר.•
ורוטשילד.• הכהן,• גלעד,•

לינדנשטראוס מבקר•המדינה•לשעבר,•
ברנע-פרגו היועצת•המשפטית•למשרד•רה"מ,•

סוייד יועצת•ראש•הממשלה•לעניני•נשים,•
לנקרי ראש•עיריית•באר•שבע•דנילוביץ•וראש•עיריית•עכו,•

עזים•איברהים יו"ר•מכון•סקוטלנד,•
ד"ר•יועז•הנדל

עמוס• רונן•ברגמן,• העתונאים•ואנשי•התקשורת•איתן•אבריאל,•
טל• בן•כספית,• גילי•כהן,• גלית•חמי,• דנה•וייס,• דן•וויליאמס,• הראל,•

עמיר• סמי•פרץ,• אסרה•נומני,• דפנה•מאור,• טלי•ליפקין-שחק,• לאור,•
ואדריאן•וולדריץ•מהאקונומיסט. טל•שניידר,• רפפורט,•

ד"ר•ראובן•ארליך,• ד"ר•דימה•אדמסקי,•  מומחי•המרכז•הבינתחומי,•
ד"ר•אמנון• ד"ר•לסלי•טריס,• מר•מאיר•ג'בנדאפר,• •ד"ר•עודד•ברוש,•

אל"מ•)מיל.(•ליאור• השגריר•יצחק•לבנון,• ד"ר•אלי•כרמון,• כוורי,•
ד"ר•שביט• ד"ר•עמית•מור,• ד"ר•עמיחי•מגן,• ד"ר•אסתר•לופטין,• לוטן,•
ד"ר•מיכל•שביט,• ד"ר•אליסה•רובין-פלד,• ד"ר•איתן•עזאני,• מטיאס,•

ד"ר•שאול•שי.• מר•טומי•שטיינר,•

אלי•אלאלוף,• מייקל•אורן,• חברי•הכנסת••ציפי•לבני,•
איתן• חיים•ילין,• ענת•ברקו,• עמר•בר•לב,• מירב•בן-ארי,•
קסניה• עמיר•פרץ,• אברהם•נגוסה,• מרב•מיכאלי,• כבל,•

איציק•שמולי•ואחרים. עפר•שלח,• סבטלובה,•

מנכ"ל•אלקטל
מנכ"ל•אירבוס•גרופ

מנכ"ל•אי.•אר.•סי
מנכ"ל•חברת•האנרגיה•"של”•לשעבר

סגן•יו"ר•בנק•רוטשילד•העולמי
סמנכ"ל•גוגל•העולמית

דלק אימייגסט• לומיניס,• מנכ"לי•וויקס,•מובילאי,•
יו"ר•טבע

יו"ר•דלויט•ישראל
מנכ"ל•אי•בי•אם•ישראל

שטרום מנכ"ל•המכון•הישראלי•לתכנון•כלכלי,•
ארנה•ברי

יוסי•הולנדר
יוסי•ורדי

איתן•ורטהיימר
דב•מורן

שביט ראש•המוסד•לשעבר,•

למלשטרייך יאיר,  דיקנים•מהבינתחומי•גנור,•אקשטיין, 
סגני•נשיא•בבינתחומי•בן-עזר•ודיוויס

ארה"ב הודו,  פרופסורים•מסין, 
בר,  אשד,  ארד,  אבינרי,  הפרופסורים•רובינשטיין, 

מלניק,  מיידני,  טרוי,  זיסר,  ויגודה,  הרמן,  ברניב, 
סאלם•וקארש. נחמיאס,  משעל, 

ריבלין נשיא•המדינה,•
נתניהו ראש•הממשלה,•

סרקוזי נשיא•צרפת•לשעבר,•
פרס נשיא•המדינה•לשעבר,•

ברק ראש•הממשלה•ושר•הביטחון•לשעבר,•
בלינקין  סגן•מזכיר•המדינה•האמריקאי,•

)בשידור•ישיר•מוושינגטון(

הגברת•קתלין•קנדי
פרופ'•נוריאל•רוביני

סילבן•שלום המשנה•לראש•הממשלה,•
וינשטיין היועץ•המשפטי•לממשלה,•

שקד יעלון,• השרים•בנט,•גמליאל,•דנון,•
זאראלוק שר•החוץ•הצ׳כי,•

ריטגרס שר•החינוך•של•גרמניה•לשעבר,•
פרופ'•רייכמן נשיא•ומייסד•הבינתחומי,•

פדלון ראש•העיר•הרצליה,•
שפירו שגריר•ארה"ב•לישראל,•

שארמה שגריר•אוסטרליה•בישראל,•
חוטובלי סגנית•שר•החוץ,•
הרצוג• יו"ר•האופוזיציה,•
הנגבי יו"ר•הקואליציה,•

גלאון•ועודה ראשי•סיעות•האופוזיציה,•
גפני יו"ר•ועדת•הכספים,•

פרושאור שגריר•ישראל•באו"ם,•
הוכשטיין שליח•מחלקת•המדינה••של•ארה"ב,•

הרכב הדוברים ובכירותם היה 
חסר תקדים לכנס בישראל

בין הדוברים:
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