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 2025התיכון : ישראל והמזרח סימולציה בינלאומית 09:30
 )למוזמנים בלבד(

 התכנסות ורישום 14:00

 מעמד פתיחה 15:00
 ברכות

 : שגריר מצרים בישראלדברי אורח הכבוד

 : יו"ר הכנסתמרכזינאום 

 התפוצותושר החינוך נאום:  16:15

 שנה למדינת ישראל 70" לציון 70-הצגת פרויקט "מעשה ב 16:35

 שר האוצר :ראיון אישי 16:45

 שיח קברניטי מדיניות ומודיעין ?סדר עולמי חדש 17:10

 ה?האם ישראל ערוכה למלחמה הבא 18:20
 לשעבר עם שרי ביטחון שיחה

 עידן של פריצות דרך במחקר המדעיפרופ' מיכל שוורץ:  19:00

הערכת כנס הרצליה: ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה  19:20
 ויו"ר סדרת כנסי הרצליה

 חברתית: -כלכליתסקירת מצב  19:45
 לשעבר חבר הועדה המוניטרית של בנק ישראל

 נאום הרמטכ"ל  20:00
  ); לא לציטוטסגור לסיקור תקשורתי ;(למוזמני הכנס בלבד

 )למוזמנים בלבד(קבלת פנים  20:30
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  )למוזמנים בלבד( ומנכ"לים לשגרירים תדרוך 07:15

 סף עימות?  עלישראל ואיראן  09:00

 בין צירים מתנגשים במזרח התיכון

09:15  
110 C 

רגולציה 
 בישראל: 

מתח שבין ה
הגנת הצרכן 

סביבה לבין 
 ""אנטי עסקית

 משטרת ישראלנאום מפכ"ל  09:50

 שיחה בשניים:  10:20
 ומה שביניהם חוסן לאומי ,מנות, תרבותא

  11:15 לשעבר נאום: ראש שב"כ 10:50
 טרקלין אקווריום

גאות ושפל 
 ביחסי ארה"ב

אירופה: –
משמעויות 

 לישראל

 

11:15  
110 C 

"רעידות 
אדמה" 
פנימיות 
ת וכמחולל

שינוי במזרח 
 התיכון

 הסוף?  – פתרון שתי המדינות 11:10

  – ישראל והפלסטינים
 הלאה?מה 

 – חזון הקמפוס העתידי 12:15
מערכת ההשכלה הגבוהה 

 בסימן מהפכה!

תקצוב, לעדה לתכנון וויו"ר הו
 המועצה להשכלה גבוהה

 נאום: ראש העיר ירושלים 12:45

 הפסקת צהריים 13:00
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ארה"ב: -יחסי ישראל 14:00
 המימד האסטרטגי

14:00 
 טרקלין אקווריום

צפון קוריאה 
כמדינה 
 –גרעינית 
האתגר 
 למזרח

 התיכון?

14:00  |110 C 
ערב הסעודית 

 ראיון אישי: 14:20 בין המיצרים
 שר המודיעין והתחבורה 

לשעבר שר החינוך נאום:  14:40
  הפניםו

 נשיאניתוח סקר עמדות:  15:00
 גיאוקרטוגרפיהקבוצת 

נאום: מנכ"ל משרד ראש 
 הממשלה 

16:30  
 טרקלין אקווריום

 אור " –עזה שיח: 
 ?"מנהרההבקצה 

פצצה "
 ?"תקתקתמ

16:15  |110 C 
עתידה של 

 – עיראק
עצמאית או 

אזור השפעה 
 איראני?

  – "חמוץ/מתוק"
ישראל בין שני קטבים: 

מעצמת הייטק או מדינת 
 עולם שלישי?

יו"ר דירקטוריון, : נאום 16:30
מוזיאון העם היהודי בבית 

 נדבהתפוצות; נשיאת קרן 

יהדות ארה"ב  ,ישראל
על מסלול  –והתפוצות 
 התנגשות?

איום  –השחיתות  17:40
  אסטרטגי לישראל?

מנהיגות ארה"ב במבחן  18:10
 אתגרי המזרח התיכון

18:00  
 טרקלין אקווריום

השלטון 
 המקומי:
לקראת 
בחירות 

מוניציפליות 
2018 

18:15  |110 C 
 "הר געש"

 אסטרטגי
 אתגרים 

היבשת -בתת
יקות וז ,ההודית

 למזרח התיכון

 נאום: עוזר מזכ"ל נאט"ו 19:00

שובו של "הדב הרוסי"  19:20
 למזרח התיכון

  –חברתי זה כלכלי  20:10
 כך נגדיר מחדש 

 חוסן לאומי

 (למוזמנים בלבד)קבלת פנים  20:30
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 שיחה עם שר הביטחון :ביטחוניהאופק ה 09:00

 –סדר עולמי  09:30
הפרספקטיבה 

 הסינית

09:45 
 טרקלין אקווריום

נשים במרחב 
הציבורי 
 –בצה"ל 

תמורות 
ערכיות 
בחברה 

 הישראלית

09:45  
110 C 

משבר המים 
 –המחריף  
איום על 

עתיד 
המזרח 
 התיכון?

09:45 
228 C 

תפיסת 
ביטחון 

מעודכנת 
 לישראל

מדינה  – 2028 10:00
יהודית, דמוקרטית 

  – ובטוחה?
 ,יו"ר "התנועה"

 "המחנה הציוני"

 :הזירה הגלובלית 10:20

על  שיח אסטרטגי
סיכויים, סיכונים 

 ו"ברבורים שחורים"

 

 נאום: יו"ר "יש עתיד" 11:50

 נאום: יו"ר "העבודה" 12:10

 "צ"מר יו"רנאום:  12:30

12:50 Keynote Address: U.S. Special Presidential Envoy for 
the Global Coalition to Counter ISIL 

 הפסקת צהריים  13:15
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 שיחה בשניים:  14:00
החוסן הלאומי  תלות

 בחדשנות

14:00  
 טרקלין אקווריום

 Y-ה דור תור

14:00  
 110 C  

קבלת 
החלטות 

בעידן 
 טראמפ

14:00  
 228 C  

 מרוץ
 החימוש
– האזורי

 האם
 ישראל
 על שומרת
 היתרון
 הצבאי

 ?האיכותי

אמנות ומציאות  14:20
 מדומה כסיוע 

 לפתרון עימותים?

המשנה  ראיון אישי: 15:10
  תלנשיא(בדימוס) 

 בית המשפט העליון
 

"ואהבתם את הגר" 
או "עניי עירך 

 קודמים"?

15:30 
 טרקלין אקווריום

 שיח חברי כנסת: 
לקראת העשור 

סדר  – הבא
העדיפויות 

 הלאומי

 

ר יד ושם "יו נאום 16:10
הרב הראשי ולשעבר 
 לישראל

16:15 | 110 C 

אסטרטגיית הביטחון 
 –החדשה של ארה"ב 

למזרח המשמעויות 
 התיכון

אתגרי העתיד בראי  16:30
תהליך קבלת 

 החלטותה

 מבקר המדינה נאום 17:30

 נעילהמעמד  18:00

 הבינתחומי הרצליההמרכז נאום: נשיא ומייסד 

 ת ישראלמדינכבוד נשיא : "נאום הרצליה"

 ההמנון הלאומי: "התקווה" 
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