
 

 

 2019 ביוני, 30יום ראשון, 

 התכנסות ורישום 14:00

 מעמד פתיחה חגיגי 15:00

15:15 H.E. Khaled Azmi, Ambassador                    
of the Arab Republic of Egypt to Israel 

 : ראיון אישי עם יו"ר הכנסת 15:40
 ( אדלשטייןאל)יו לייו ח"כ

 , אוניברסיטת דיוקדן אריאלי פרופ' 16:00 

 האם ישראל תנצח במלחמה הבאה?  16:20

 במדע ובחיים –לשבור את תקרת הזכוכית  17:10
 , הטכניוןמרסל מחלוףפרופ' 

 המזרח התיכון: הכתובת על הקיר? 17:30

 היועץ המשפטי לממשלה ושלטון החוק  18:45
 : במדינת ישראל 

 , היועץ המשפטי לממשלהאביחי מנדלבליטד"ר 

 מר ראובן )רובי( ריבלין נשיא המדינה,  19:15
 עמוס גלעדשיחה עם אלוף )מיל.( ב

 

 

 

 

 

 

 

 על-מבט –תכנית 
 2019ביולי  2 –ביוני  30

 המרכז הבינתחומי, הרצליה
 יום שלישי, 2 ביולי, 2019

07:30                                                                               Herzliya Breakfast Conversation:   
What are the Game-Changers to look out for?  (By Invitation Only) 

 , לשעבר שר הביטחון; יו"ר "ישראל ביתנו"אביגדור ליברמןראיון אישי: ח"כ   09:00

09:30                          Mr. Paul Misener, Vice President for Global Innovation Policy 
and Communications, Amazon 

  10:15 המשמעויות לישראל  –אירופה המשתנה   10:05
דיון שולחן עגול: 

יריבויות 
אסטרטגיות 

השלכות  -באסיה 
 על ישראל

10:15  
 דיון שולחן עגול:
 –ערב הסעודית 

 לאן?

 "כחול לבן", יו"ר "יש עתיד"; יאיר לפיד ח"כ 10:55

  –הישראלית  פערים ושסעים בחברה  11:15
 מי ישלם את המחיר?

האם שינוי המשטר  דיון זרקור: 11:30 יו"ר ות"ת, מל"גיפה זילברשץ, פרופ'  12:20
 באיראן אפשרי?

 הפסקת צהריים 13:00

 14:00 סוף עידן? –ישראל כמדינת חוק דמוקרטית  13:45
דיון שולחן עגול: 
 עתיד הליברליזם

 

13:45 
דיון שולחן עגול: 

התמודדות 
 המדינות עם 

 עליית סין
 

 החוץ, לשעבר מ"מ רה"מ ושרת ציפי לבני 14:40

15:00Victoria Coates, Deputy                                  
Assistant to the President & Senior Director 
for Middle Eastern Affairs, National Security 
Council, The White House, USA 

 עמית או יריב? –רוסיה במזרח התיכון   15:15

16:05                                   Amb. James F. Jeffrey 
Special Representative for Syria Engagement   
& Special Envoy to the Global Coalition to 
Defeat ISIS, U.S. State Department 

החברה הערבית  דיון זרקור: 16:00
 בין השתלבות לניכור –בישראל 

משמרים את יתרונה של  –מרוץ הסייבר  16:30
 , ראש מערך הסייבר הלאומייגאל אונא – ישראל

 , שר החוץ והמודיעיןישראל כ"ץ ח"כ 16:50

 חינוךה, לשעבר שר נפתלי בנט 17:00

17:05 Hon. Admiral (ret.) Evangelos Apostolakis HN                                                       
Minister of National Defence of Greece 

 מעמד הנעילה 17:10
 נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליה, אוריאל רייכמןפרופ' 

 אבי דגני: פרופ' 360° הרצליהכנס 
 רפי מלניקופרופ'  עמוס גלעדאלוף )מיל.( הערכת הרצליה: 

  גדי איזנקוט: שיחה עם רא"ל )מיל.( האופק הביטחוני –מדינת ישראל 
 

 

כנס הרצליה מקדם בברכה את משלחת 

 בר הקונגרס חהקונגרס של ארה"ב בראשות 

ועדת יחסי החוץ למזרח -טד דויטש, יו"ר תת

 התיכון ולטרור בינלאומי

 יום שני, 1 ביולי, 2019

 תדרוך שגרירים ומנכ"לים )למוזמנים בלבד( 07:30

09:00Ms. Annegret Kramp-Karrenbauer,                                                  
Chairwoman, Christian Democratic Union (CDU), Germany 

 "כחול לבן" יו"ר, בני גנץמיל.( רא"ל ) 09:20

 הניתן להחזיר את השד לבקבוק? –איראן  09:40

10:40 Ms. Marillyn A. Hewson, Chairman, President and Chief           
Executive Officer, Lockheed Martin, USA 

 ראש המוסד, יוסף )יוסי( כהן 11:00

11:20 Hon. Elan Carr, U.S. Special Envoy to Monitor and                       
Combat Anti-Semitism, U.S Department of State 

  –אחת על סף מדינה   11:45
 חזור?-מעבר לנקודת האל

 דיון שולחן עגול: 11:45
Middle East Regional Challenges – 
Briefing by Amb. David M. Satterfield 

  הפסקת צהריים 13:00

 המשבר במערכת הבריאות   13:40
  והחוסן הלאומי של ישראל            

 האם מדינת ישראל החליטה לוותר על מערכת הבריאות?

13:45 
 דיון שולחן עגול:

 –אירופה 
משברים מבית, 

משמעויות 
 לישראל

 סוף עידן?  –ישראל כמדינת חוק דמוקרטית   15:30
  אילנה דיין ד"רבשיחה עם  עמוס גלעדאלוף )מיל.( 

 רביב דרוקרו

  :"ישראל שבלב"  16:00
 סיפור הצלחה –סטודנטים מאפריקה 

 האופק הגלובלי 16:40
  : לאן צועדת הכלכלה הגלובלית?השיח

 לאיוםבין סיכוי  –זירה אסטרטגית: העימות בין המעצמות 

16:00 
 זרקור:  דיון

על מה נדרש 
לשפר את  מנת

מערכת האשפוז 
של מדינת 

 ישראל?

בקיעים בקונצנזוס התמיכה האמריקאית  18:15
   אסטרטגית!התרעה  –בישראל 

19:35Hon. John C. Rood,                                                                                 
U.S. Under Secretary of Defense for Policy 

20:00Hon. Jason D. Greenblatt, Assistant to the President & Special   
Representative for International Negotiations, the White House 

 
 

 


