תכנית*

יום ראשון  6פברואר  ,2011ב' באדר א' ,תשע"א
15:30- 14:30
מאזן החוסן והביטחון הלאומי :הערכת מצב לאומית
פתיחה :יו"ר :אלוף )מיל (.דני רוטשילד ,ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה; יו"ר סדרת כנסי הרצליה
אלוף אמיר אשל ,ראש אגף התכנון ,צה"ל
השגריר רפי ברק ,מנכ"ל משרד החוץ
16:30 -15:30
מאזן החוסן והביטחון הלאומי :מדדי הרצליה
חה"כ ד"ר יובל שטייניץ ,שר האוצר
חה"כ יצחק הרצוג ,לשעבר שר הרווחה והשירותים החברתיים
פרופ' רפי מלניק ,משנה לנשיא לעניינים אקדמיים ,המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' גבריאל בן-דור ,אוניברסיטת חיפה
19:00 – 16:45
מעמד פתיחה חגיגי
הקדמה :טומי שטיינר ,עמית מחקר בכיר ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ,הבינתחומי הרצליה
ברכות :

יעל גרמן ,ראש עיריית הרצליה

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------הקדמה :פרופ' אוריאל רייכמן ,נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה
כבוד נשיא מדינת ישראל ,שמעון פרס
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------פרופ' אלכס מינץ ,דיקן בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
הערכת הרצליה :אלוף )מיל (.דני רוטשילד ,ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה;
יו"ר סדרת כנסי הרצליה
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"ארה"ב ועתיד המערכת הכלכלית הגלובלית"
הקדמה :פרופ' יעקב פרנקל ,יו"ר ג'יי פי מורגן צ'ייס ,יו"ר קבוצת ה ;(G-30) 30-לשעבר נגיד בנק ישראל
Hon. Prof. Lawrence Summers, Kennedy School of Government, Harvard University; Fmr. Assistant to the US President for Economic Policy and
Director of the National Economic Council; Fmr. US Secretary of the Treasury; Fmr. President of Harvard University

19:45
האתגרים האסטרטגיים המשותפים :מושב שרי ביטחון
בשיתוף עם )European Friends of Israel (EFI

הקדמה :טומי שטיינר ,עמית מחקר בכיר ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ,הבינתחומי הרצליה
ברכות:
Mr. Elmar Brok, MEP, Chairman, European Parliament Delegation for Relations with the United States

חה"כ אלוף )מיל (.מתן וילנאי ,השר להגנת העורף
Rt. Hon. Dr. Liam Fox, MP, Secretary of State for Defence, UK
Hon. Dr. Alexandr Vondra, Senator, Minister of Defense, Czech Republic
Hon. Dr. Csaba Hende, Minister of Defense, Republic of Hungary

התכנית נכונה ל 7-בפברואר ונתונה לשינויים
* דוברים שהשתתפותם טרם סוכמה

יום שני  7בפברואר  ,2011ג' באדר א' ,תשע"א
10:30-10:00
דברי הקדמה :ישראל מקוב ,יו"ר הוועד המנהל ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
חה"כ ציפי לבני ,יו"ר מפלגת קדימה וראש האופוזיציה; לשעבר שרת החוץ
11:30-10:30
The Herzliya Debate:
האם העולם יכול להשלים עם איראן גרעינית?
Danielle Pletka, Vice President, Foreign and Defense Policy Studies, American Enterprise Institute (AEI), US
Brian Katulis, Senior Fellow, Center for American Progress

תא"ל )מיל (.ד"ר אפרים סנה ,לשעבר סגן שר הביטחון; יו"ר מרכז ש .דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי ,המכללה האקדמית נתניה
אפרים הלוי ,לשעבר ראש המוסד; מנהל מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מנחה:
Dr. Manfred Bleskin, Journalist and News Presenter, German News Television

13:15 -11:45

13:15 -11:45

מדעווה לג'יהאד ,מאינדוקטרינציה לאלימות

עם הפנים מזרחה :מאזן כוחות עולמי חדש
Amb. Bilahari Kausikan, Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs,
Singapore

ד"ר בועז גנור ,מנכ"ל מייסד ,המכון למדיניות נגד טרור ,המרכז הבינתחומי
הרצליה
Ayaan Hirsi Ali, Fellow Resident, American Enterprise Institute (AEI),
US

Dr. PANG Zhongying, Director, Centre on the New Global Governance,
)People's University of China (Renmin

Judith Miller, Contributing Editor, City Journal, US

Indrani Bagchi, Diplomatic Editor, The Times of India

ד"ר שמואל בר ,מנהל המחקרים ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז
הבינתחומי הרצליה

פרופ' יעקב ורצברגר ,המחלקה ליחסים בינלאומיים ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
מנחה :מר ערד ניר ,ערוץ 2

15:30 – 14:00

15:30 – 14:00

15:30 – 14:00

מדיניות החוץ של ישראל – התלות ההיסטורית
בארה"ב

דרום אמריקה – הקטר הכלכלי הדוהר

פלורליזם ולכידות :פנים רבות לזהות היהודית

דברי פתיחה:

חה"כ השגריר דניאל אילון ,סגן שר החוץ

Dr. José de Gregorio, Governor, Central Bank of Chile

השגריר זלמן שובל ,לשעבר שגריר ישראל בארה"ב

Amb. Clifford M. Sobel, Fmr. US Ambassador to Brazil

פרופ' גבריאלה שלו ,לשעבר שגרירת ישראל באו"ם;
המכללה האקדמית אונו
Malcolm Hoenlein, Executive Vice Chairman,
Conference of Presidents of Major American Jewish
Organizations

מנחה :ארנון פרלמן

פרופ' מריו שניידר ,ראש המחלקה למדע המדינה,
האוניברסיטה העברית בירושלים
Dr. Luis F. Rubio, President, Center of Research for
Development (CIDAC), Mexico

פרופ' רפי מלניק ,משנה לנשיא לעניינים אקדמיים ,המרכז
הבינתחומי הרצליה
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Prof. Mikhail Chlenov, Secretary General, Euro-Asian
Jewish Congress, Russia
Prof. Jonathan Webber, UNESCO Chair in Jewish and
Interfaith Studies, University of Birmingham, UK

ד"ר רות קלדרון ,יו"ר ומייסדת עלמא – בית לתרבות
עברית
הרב ד"ר בנימין )בני( לאו ,ראש המרכז ליהדות וחברה,
בית מורשה; רב קהילת רמב"ן ,ירושלים
מנחה :נדב פרי ,ערוץ 10

17:30 – 16:00

17:30 –16:00

17:30 – 15:45

 השלכות בניין הכוח:שדה הקרב העתידי

 פיתוח יחסי הסחר בין ישראל לאסיה:דרך המשי

2011 טקס הענקת מגן הרצל לשנת

 לשעבר מפקד חיל האוויר,אליהו-( איתן בן.אלוף )מיל

 המכון למדיניות, יו"ר הוועד המנהל,ישראל מקוב
 המרכז הבינתחומי הרצליה,ואסטרטגיה

Brig. Gen. Axel Binder, Commander of the
Bundeswehr Transformation Centre, Germany

 משרד, משנה למנכ"ל וראש מינהל סחר חוץ,בועז הירש
 המסחר והתעסוקה,התעשייה

Dr. Bruno Tertrais, Senior Research Fellow, Fondation
pour la Recherche Strategique (FRS), France

EMC  העולמית; מנכ"לEMC  סגנית נשיא,ד"ר ארנה ברי

Dr. Dov Zakheim, Senior Fellow, CNA Corporation, US

, ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי,ד"ר דן שיפטן
אוניברסיטת חיפה
 "רצועת, עורכת ראשית,שחק- טלי ליפקין:מנחה
 גלי צה"ל,"הביטחון

אוסטרליה-ישראל; יו"ר לשכת המסחר ישראל
Clyde Prestowitz, Founder and President of the

:הענקת המגן ודברי פתיחה
, לשעבר שר התעשייה,אליעזר-חה"כ בנימין )פואד( בן
המסחר והתעסוקה
Dr. Alexander Mashkevich, President, Euro-Asian
Jewish Congress, Russia
-------------------------------------------------------------------

?יחסי מדינת ישראל והעם היהודי – לאן

Economic Strategy Institute, US

Sir Ronald Cohen, Chairman, Portland Trust

Tobby Simon, CEO, Synergia - Business Beyond
Borders, India

Mick Davis, Chairman, UK Jewish Leadership
Council (JLC);Chairman,United Jewish Israel Appeal
(UJIA)

 נשיא איגוד לשכות המסחר,אוריאל לין
--:דברי סיכום
, לשעבר שר התעשייה,אליעזר-חה"כ בנימין )פואד( בן
המסחר והתעסוקה

 יו"ר קרן מרקסטון; לשעבר שגריר,השגריר דן גילרמן
ישראל באו"ם
Malcolm Hoenlein, Executive Vice Chairman,
Conference of Presidents of Major American Jewish
Organizations, US

 יו"ר הסוכנות היהודית לארץ ישראל,נתן שרנסקי
18:00
:דברי הקדמה
Amb. Ronald S. Lauder, President, World Jewish Congress

 צה"ל, ראש המטה הכללי,רא"ל גבי אשכנזי

19:45
 אירופה ויציבות המזרח התיכון,ארה"ב
Gen. (ret.) James L. Jones, Fmr. US National Security Advisor; Fmr. Commander, US European Command and
Supreme Allied Commander Europe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Francis Delon, Secretary General for Defence and National Security, France
Mary-Beth Long, Fmr. US Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs
 משרד הביטחון,ביטחוני- ראש האגף המדיני,( עמוס גלעד.אלוף )מיל
1  ערוץ, פרשן לענייני צבא וביטחון, יואב לימור:מנחה

 תשע"א,' ד' באדר א,2011  בפברואר8 יום שלישי
11:15- 10:00
?האם ישראל מאבדת את אירופה
 משנה לראש הממשלה; השר לשיתוף פעולה איזורי והשר לפיתוח הנגב והגליל,חה"כ סילבן שלום
Hon. Prof. Uri Rosenthal, Minister of Foreign Affairs, The Netherlands

Michael Dugher, MP, UK Shadow Defence Minister
Dr. Jürgen Rüttgers, Fmr. Minister President, North-Rein Westphalen, Germany

:מנחה
Dr. Josef Joffe, Publisher-Editor, Die Zeit, Germany
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13:00 – 11:30

13:15 – 11:30

ביטחון במרחב הסייבר

מחיר החבית :השלכות אסטרטגיות לעולם ולישראל
Brig. Gen. Axel Binder, Commander of the Bundeswehr Transformation
Centre, Germany

אלוף )מיל (.פרופ' יצחק בן-ישראל ,ראש המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח
)מולמו"פ(; אוניברסיטת תל אביב

R. James Woolsey, Chairman, Woolsey Partners LLC ; Fmr. Director of the
CIA

Hon. Douglas Andrew Smith, US Assistant Secretary of Homeland Security for
the Private Sector

יוסי הולנדר ,יו"ר המכון הישראלי לתכנון כלכלי

Dr. Martin Libicki, Senior Management Scientist, RAND Corporation, US

David Hobbs, Chief Energy Strategist, IHS Cambridge Energy Research
Associates ( CERA), US

ד"ר ברנדה שפר ,בית הספר למדעי המדינה ,אוניברסיטת חיפה
שאול צמח ,מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות

דבורה האוסן-כוריאל ,סדנת יובל נאמן ,אוניברסיטת תל אביב
תא"ל )מיל (.ניצן נוריאל ,ראש המטה ללוחמה בטרור ,המטה לביטחון לאומי ,משרד
ראש הממשלה
תא"ל )מיל (.יאיר כהן ,ראש מינהל  ITוסייבר ,אלביט מערכות

מנחה:
Sam Kiley, Security Editor, Sky News

15:30 – 14:00

15:30 – 14:00

15:15 – 14:00

המדיום הדיגיטאלי כנשק אסטרטגי

ההתמכרות לנפט :ישראל וגמילת העולם מנפט

המזרח התיכון כמרקחה – השלכות כלכליות לישראל

ד"ר יוסי ורדי ,יו"ר טכנולוגיות בינלאומיות

פרופ' יוג'ין קנדל ,ראש המועצה הלאומית לכלכלה,
משרד ראש הממשלה

פרופ' רפי מלניק ,משנה לנשיא לעניינים אקדמיים ,המרכז
הבינתחומי הרצליה

ד"ר נעם למלשטרייך-לטר ,דיקן בית ספר סמי עופר
לתקשורת ,המרכז הבינתחומי הרצליה

פרופ' מוטי הרשקוביץ ,סגן נשיאה ודיקן למחקר
ופיתוח ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

דוד ברודט ,יו"ר בנק לאומי

תא"ל אבי בניהו ,דובר צה"ל

יו"ר:
Vladimir Gusinsky, Founder, Media-Most

Dr. Sass Somekh, Founder, Musea Ventures, US

אריאל )אייק( רוזנברג ,יו"ר מטל-טק בע"מ
ד"ר גל לופט ,מנכ"לInstitute for the Analysis of ,
Global Security

תא"ל )מיל (.פנחס בוכריס ,לשעבר מנכ"ל משרד הביטחון
פרופ' אמיר ברנע ,דיקן מייסד ,בית ספר אריסון למנהל עסקים,
המרכז הבינתחומי הרצליה
ד"ר גיל בפמן ,כלכלן ראשי ,בנק לאומי

מנחה :יוסי הולנדר ,יו"ר המכון הישראלי לתכנון כלכלי
17:15 – 15:45

17:15 – 15:45

17:15-15:30

תורכיה  -היש מקום לדאגה?

התעסוקה במגזר הערבי

המו"פ כמערכת כלים שלובים :ממשלה ,תעשייה ואקדמיה

מוחמד דראושה ,מנכ"ל שותף ,יוזמות קרן אברהם

אלוף )מיל (.פרופ' יצחק בן-ישראל ,ראש המועצה הלאומית
למחקר ולפיתוח )מולמו"פ(; אוניברסיטת תל אביב

Dr. Michael Leigh, Director General for
Enlargement, European Commission

פרופ' בארי רובין ,ראש מכון גלוריה לחקר המזרח
התיכון ויחסים בינלאומיים ,המרכז הבינתחומי הרצליה
Dr. Constanze Stelzenmüller, Senior Transatlantic
Fellow, German Marshall Fund, Germany
Prof. Soli Özel, Professor of International Relations
and Political Science, Bilgi University, Turkey
Dr. Ariel Cohen, Senior Research Fellow, Heritage
Foundation, US

ד"ר מסעד ברהום ,מנהל בית חולים לגליל המערבי,
נהריה
שרון קדמי ,מנכ"ל משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה

פרופ' יוג'ין קנדל ,ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה
אבי חסון ,מדען ראשי ,משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה

אימן סיף ,מנהל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר
המיעוטים ,משרד ראש הממשלה

ד"ר יוסי ורדי ,יו"ר טכנולוגיות בינלאומיות

תא"ל )מיל (.עיבל גלעדי ,יו"ר קרן פורטלנד ישראל

תא"ל )מיל (.עוזי עילם ,לשעבר ראש מפא"ת

Evelyn Collins, Chief Executive, Equality
Commission, Northern Ireland

מנחה:

---דברי סיכום :
חה"כ פרופ' דניאל הרשקוביץ ,שר המדע והטכנולוגיה

Dr. Kenneth R. Weinstein, CEO, Hudson Institute,
US
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19:00-17:30

19:00-17:30

הדה-לגיטימציה של ישראל בצל הסכסוך הישראלי-
ערבי

מנהיגות נשים

חה"כ ד"ר נחמן שי ,קדימה
טומי שטיינר ,עמית מחקר בכיר ,המכון למדיניות
ואסטרטגיה ,הבינתחומי הרצליה
Brooke M. Goldstein, Director, The Lawfare
Project, US

דן דייקר ,המזכיר הכללי המיועד ,הקונגרס היהודי
העולמי
Lorna Fitzsimons, CEO, BICOM, UK

19:00-17:30

Amb. Nancy Brinker, Founder and CEO, Susan G.
Komen for the Cure, US

סביבת החינוך הדיגיטאלית :מנוף לצמיחה ולצמצום
הקיטוב החברתי-כלכלי
דברי פתיחה :חה"כ גדעון סער ,שר החינוך

Hon. Dr. Ursula Plassnik, Fmr. Minister of Foreign
Affairs of Austria and Special Envoy for International
Women's Issues

Hon. Bob Wise, President, Alliance for Excellent
Education; Fmr. Governor of West Virginia

נחמה רונן ,יו"ר ממן -מסופי מטען וניטול בע"מ; לשעבר מנכ"ל
המשרד להגנת הסביבה; לשעבר ח"כ

Michael Yutrzenka, Senior Director, Education and
Economic Development

אלונה ברקת ,בעלים ויו"ר הפועל באר שבע

----

גילה בן-הר ,מנכ"ל מטח  -המרכז לטכנולוגיה חינוכית

Indrani Bagchi, Diplomatic Editor, The Times of India

פרופ' חגית מסר-ירון ,נשיאת האוניברסיטה הפתוחה

השגריר רון פרושאור ,שגריר ישראל בבריטניה

אל''מ )מיל (.אהובה ינאי ,מנכ"ל מתן-משקיעים בקהילה

ד"ר עופר רימון ,מנהל המנהל למדע ולטכנולוגיה ,משרד החינוך

מנחה :גלעד עדין ,בית ספר סמי עופר לתקשורת,
המרכז הבינתחומי הרצליה

אפרת דובדבני ,מנכ"ל בית הנשיא

ד"ר ח'אלד אבו-עסבה ,מנהל מכון מסאר למחקר ,תכנון
אסטרטגי וייעוץ חברתי

-------

מנחה :פרופ' גליה גולן ,בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה
ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה

אריאל דרעי ,מנכ"ל המכללה החרדית ירושלים

מנחה :מנשה רז ,עיתונאי

דברי סיכום :
חה"כ רא"ל )מיל (.משה יעלון ,משנה לראש הממשלה
ושר לנושאים אסטרטגיים
19:45
אתגרי הכלכלה הגלובאלית :היבטים מסחריים ומוניטריים
פרופ' סטנלי פישר ,נגיד בנק ישראל
---------------

Dr. José de Gregorio, Governor, Central Bank of Chile
Amb. Miriam E. Sapiro, Deputy US Trade Representative

ד"ר יוסי בכר ,יו"ר בנק דיסקונט
מנחה :איתן אבריאל ,עורך TheMarker Online
--------------דברי סיכום:
Hon. Giulio Tremonti, Minister of Finance and Economy of Italy

יום רביעי  9בפברואר  ,2011ה' באדר א' ,תשע"א
11:30 – 10:00
תהליך השלום לאן?
חה"כ רא"ל )מיל (.שאול מופז ,יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת
Hon. Robert Wexler, President, S. Daniel Abraham Center for Middle East Peace

פרופ' שלמה אבינרי ,המחלקה למדע המדינה ,האוניברסיטה העברית בירושלים; לשעבר מנכ"ל משרד החוץ
ישראל הראל ,יו"ר המכון לאסטרטגיה ציונית
תא"ל )מיל (.מיכאל )מייק( הרצוג ,המכון למדיניות העם היהודי; לשעבר שליח ראש הממשלה ושר הבטחון למשא ומתן עם הפלסטינים
מנחה :רביב דרוקר ,פרשן פוליטי ,חדשות 10
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13:30 – 11:45

13:30 – 11:45

מדיניות החוץ של ארה"ב במזרח התיכון – יציבות לעומת דמוקרטיה?

צמצום פערים כלכליים-חברתיים כמרכיב בחוסן הלאומי

Mr. Brian Katulis, Senior Fellow, Center for American Progress

אלוף )מיל (.יעקב עמידרור ,סגן נשיא ,מרכז אקדמי ירושלים  -מכון לנדר
Dr. David Gordon, Head of Research and Director, Global Macro
Analysis, Eurasia Group; Fmr. Vice Chairman, US National Intelligence
)Council (NIC

פרופ' מרטין קרמר ,עמית בכיר ,מרכז שלם
Dr. Peter Berkowitz, Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford
University

ד"ר שמואל בר ,מנהל המחקרים ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז
הבינתחומי הרצליה

פרופ' צבי אקשטיין ,משנה לנגיד ,בנק ישראל
שרון קדמי ,מנכ"ל משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
אסתר דומיניסיני ,מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
נחום איצקוביץ ,מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים
אורנה הוזמן-בכור ,מנכ"ל המשרד לפיתוח הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה
אזורי
ד"ר שמשון שושני ,מנכ"ל משרד החינוך
משה בר סימן טוב ,סגן ממונה על תקציבים ,משרד האוצר
מנחה:
סבר פלוצקר ,עורך כלכלי" ,ידיעות אחרונות"

16:00-14:30

16:00-14:30

שלטון הרחוב – אי יציבות פנימית במזרח התיכון

מינוף תוכניות חינוכיות לצעירים יהודיים בתפוצות

משילות ותחרותיות – עריצות הביורוקרטיה ,האמנם?

אמירה אהרונוביץ' ,ראש הצוות האסטרטגי ,הסוכנות
היהודית לארץ ישראל

דברי פתיחה :חה"כ ד"ר עוזי לנדאו ,השר לתשתיות
הלאומיות

אייל דגן ,ראש תחום בכיר תפוצות ,משרד ההסברה
והתפוצות

--------שוקי אורן ,החשב הכללי ,משרד האוצר

מיכל פרנק ,ראש אגף תיאום ,מעקב ובקרה ,משרד
ראש הממשלה

אלוף )מיל (.עמוס ירון ,יו"ר חברת קו צינור אילת אשקלון
בע"מ )קצא"א(

איילת שילה-תמיר ,מנכ"ל פרויקט מסע ישראל

דרור שטרום ,מנהל המכון הישראלי לתכנון כלכלי

גדעון שביט ,יו"ר קואליצית לפיד

רם בלינקוב ,לשעבר ראש אגף תקציבים במשרד האוצר;
לשעבר מנכ"ל משרד הפנים

Riad al Khouri, Member of the International Council,
Questscope, Amman, Jordan

ד"ר ישראל אלעד-אלטמן ,עמית מחקר בכיר ,המכון למדיניות
ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
Sherif El Diwany, Senior Director, Middle East and
North Africa, World Economic Forum, Switzerland
Judith Miller, Contributing Editor, City Journal, US
Salman Shaikh, Director, Brookings Doha Center,
Qatar; Fellow, Saban Center for Middle East Policy,
Brookings Institution

מנחה:
סמדר פרי ,עורכת לענייני העולם הערבי" ,ידיעות אחרונות"

16:00-14:30

מנחה :ג'ונתן דייויס ,סגן נשיא לקשרי חוץ; ראש בית
הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי ,המרכז
הבינתחומי הרצליה

עו"ד נגה רובינשטיין ,יועצת משפטית ,משרד התקשורת

18:00-16:30
הסנקציות על איראן – עד כמה הן משפיעות באמת?
ד"ר שמואל בר ,מנהל המחקרים ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
Mehdi Khalaji, Next Generation Fellow, Washington Institute for Near East Policy, US
Dr. Patrick Clawson, Deputy Director for Research, Washington Institute for Near East Policy, US
מאיר ג'בדנפר ,מייסדMiddle-East Economic and Political Analysis Company (MEEPAS),
Mark Dubowitz, Executive Director, Foundation for Defense of Democracies, US

מנחה:
Richard D. Heideman, Chairman, International Advisory Board of the Herzliya Conference

---דברי סיכום:
Gov. Haley Barbour, Governor of Mississippi
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18:45 – 18:00
עתיד יחסי ישראל-נאט"ו
דברי הקדמה :טומי שטיינר ,עמית מחקר בכיר ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H.E. Anders Fogh Rasmussen, Secretary General of NATO

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

18:45-20:15
מושב נעילה :מזרח תיכון חדש
דברי הקדמה:
Amb. Alexander Vershbow, US Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs
רא"ל )מיל (.אמנון ליפקין-שחק ,יו2ר תה2ל  -תכנון המים לישראל בע"מ; לשעבר ראש המטה הכללי
אלוף )מיל (.דני רוטשילד ,ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה; יו"ר סדרת כנסי הרצליה
אלוף עמוס ידלין ,לשעבר ראש אגף מודיעין ,צה"ל
פרופ' שלמה אבינרי ,המחלקה למדע המדינה ,האוניברסיטה העברית בירושלים; לשעבר מנכ"ל משרד החוץ

20:15-20:45
דברי סיכום:
פרופ' אוריאל רייכמן ,נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה
אלוף )מיל (.דני רוטשילד ,ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה; יו"ר סדרת כנסי הרצליה

20:45
קבלת פנים
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שולחנות עגולים
השולחנות העגולים של כנס הרצליה נועדו לאפשר דיון מעמיק בסוגיות מרכזיות על ידי מומחים ומעצבי מדיניות בכירים .מספר המשתתפים בדיונים
אלה מוגבל לקבוצה מצומצמת של מוזמנים ,והם מתנהלים בהתאם לכללי ה .Chatham House-רוב דיוני השולחן העגול ייערכו בין ה 7-ל9-
בפברואר ,לפני מושבי הבוקר שיתחילו בשעה  .10:00פרטים על המועדים המדויקים של המושבים העגולים יועברו ישירות למוזמנים.

אתגר הדופק האלקטרו-מגנטי )(EMP
יו"ר:
ד"ר שלמה ולד ,מדען ראשי ,משרד התשתיות הלאומיות

רדיקליזציה בעולם המוסלמי והמאבק נגדה
יו"ר:
ד"ר שמואל בר ,מנהל המחקרים ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי
הרצליה
מתדיינים:
Reuel Marc Gerecht, Senior Fellow, Foundation for Defense of
Democracies
ד"ר ישראל אלעד-אלטמן ,עמית מחקר בכיר ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז
הבינתחומי הרצליה
פרופ' מרטין קרמר ,עמית בכיר ,מרכז שלם
אהוד רוזן ,מרצה ,אוניברסיטת בר-אילן

מתדיינים:
John Kappenman, Member of the Advisory Board, The Electric
Infrastructure Security Council
Dr. John Lightstone, Advanced Fusion Systems
Ferdinand (Andy) Joseph Metzger, Chief of Operational Survivability, US
Strategic Command
האתגר האיראני :חלופות דיפלומטיות ואחרות
יו"ר:
ד"ר שמואל בר ,מנהל המחקרים ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי
הרצליה
מתדיינים:
Danielle Pletka, Vice President, Foreign and Defense Policy Studies,
American Enterprise Institute (AEI), US

יוזמות גלובליות ואיזוריות להתפרקות מנשק השמדה המונית
יו"ר:
ד"ר עודד ברוש ,עמית מחקר בכיר ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי
הרצליה
מתדיינים:
Dr. Josef Joffe, Editor, Die Zeit, Germany
ד"ר אריאל )אלי( לויטהNonresident Senior Associate, Carnegie Endowment ,
for International Peace

ד"ר גל לופט ,מנכ"ל Institute for the Analysis of Global Security

Dr. Bruno Tertrais, Senior Research Fellow, Fondation pour la Recherche
Strategique (FRS), France
ד"ר אמילי לנדאו ,חוקרת בכירה ,המכון למחקרי ביטחון לאומי )(INSS

ההתמודדות עם הדה-לגיטימציה לישראל באירופה
יו"ר:
תא"ל )מיל (.יוסף קופרווסר ,משנה למנכ"ל ,המשרד לנושאים אסטרטגים
טומי שטיינר ,עמית מחקר בכיר ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי
הרצליה
מתדיינים:
Philipp Missfelder, Member of the Bundestag
Rt. Hon. John Spellar, MP, UK Shadow Minister for Foreign and
Commonwealth Affairs
Robin Shepherd, Director of International Affairs, Henry Jackson Society
Richard Prasquier, President, Representative Council of French Jewish
)Institutions (CRIF
Claude Kandiyoti, Publisher, Contact J
Rafael Bardaji, International Policy Director, FAES Foundation
אלא

לא גזירה משמים :תדמיתה של ישראל במרחב האינטרנט
יו"ר:
ד"ר נעם למלשטריך לטר ,דיקן בית ספר סמי עופר לתקשורת ,המרכז הבינתחומי
הרצליה
מתדיינים:
מירי אייזן ,לשעבר יועצת רוה"מ לתקשורת זרה
John Ray, Middle East Correspondent, ITV News
רמי הסמן ,מרצה לשיווק פוליטי ,בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,המרכז
הבינתחומי הרצליה
סא"ל אביטל ליבוביץ' ,חטיבת דובר צה"ל
ליאור חורב ,שותף מייסד ,קבוצת יורו ישראל
דוד סרנגה ,אחראי להסברה באמצעי תקשורת חדשים ,משרד החוץ
דורון אבני ,מנהל מדיניות וקשרי ממשל Google ,ישראל
אורי שנער ,מנכ"ל מייסדAniboom ,

נאט"ו אחרי פסגת ליסבון :השלכות על המזרח התיכון ועל ישראל
יו"ר:
Amb. Luigi Mattiolo, Ambassador of Italy to Israel and NATO Contact
Ambassador in Israel
מתדיינים:
Amb. Dirk Brengelmann, NATO Assistant Secretary General for Political
Affairs and Security Policy
Amb. Alexander Vershbow, US Assistant Secretary of Defense for
International Security Affairs
השגריר ד"ר עודד ערן ,ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי
ערן עציון ,ראש החטיבה לתכנון מדיני ,משרד החוץ
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לוחמת סייבר והגנה במרחב הקיברנטי
יו"ר:
אלוף )מיל (.פרופ' יצחק בן-ישראל ,אוניברסיטת תל-אביב; יו"ר המועצה הלאומית למחקר
ולפיתוח
מתדיינין:
Dr. Martin Libicki, Senior Management Scientist, RAND Corporation

פיתוח יחסי ישראל עם מדינות אסיה-פסיפיק
יושבי ראש:
השגרירה רות כהנוף ,סמנכ"ל משרד החוץ לענייני אסיה והפאסיפיק ,משרד החוץ
דורון ברגרבסט-אילון ,נשיא ומנכ"ל ASERO Worldwide
מתדיינים:
Amb. Bilahari Kausikan, Permanent Secretary, Ministry of
Foreign Affairs, Singapore
מר .טומי שטיינר ,עמית מחקר בכיר ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי
הרצליה
Tobby Simon, President and CEO, Synergia
Mitsugu Saito, Councilor, National Security and Crisis Management,
Cabinet Secretariat, Japan

מדידת תוצאות בשירות הציבורי
יו"ר:
אריה מינטקביץ' ,מ"מ יו"ר גזית-גלוב
מתדיינים:
יקותיאל צבע ,מנהל אגף בכיר למחקר ,תכנון והכשרה ,משרד הרווחה והשירותים
החברתיים
אהוד פראוור ,מנהל האגף לתכנון מדיניות ,משרד ראש הממשלה
Dr. Steven W. Popper, Director, RAND Israel Initiative
תא"ל )מיל (.פנחם בוכריס ,לשעבר מנכ"ל משרד הביטחון
ד"ר גל אלון ,מנכ"ל תובנות :להחליט חכם; לשעבר יועץ לפיתוח תהליכים ,משרד ראש
הממשלה
טלי רוזוב ,מנהלת היחידה לפיתוח והערכה ,קרן רש"י

Indrani Bagchi, Diplomatic Editor, The Times of India
עימות צבאי בעידן הטילים
יו"ר:
אלוף )מיל (.איתן בן-אליהו ,לשעבר מפקד חיל האוויר
מתדיין:
תא"ל )מיל (.יוסף קופרווסר ,משנה למנכ"ל ,המשרד לנושאים אסטרטגים
הטמעת תרבות מוכנות בהגנת העורף ובניהול משברים אזרחיים
יו"ר:
גידי גרינשטיין ,מייסד ונשיא מכון ראות
מתדיינים:
Hon. Douglas Andrew Smith, US Assistant Secretary of Homeland
Security for the Private Sector
חה"כ זאב בילסקי ,יו"ר ועדת המשנה למוכנות העורף ,ועדת החוץ והביטחון של הכנסת

התפוצה היהודית-רוסית בעולם – אתגרים משותפים
יו"ר:
חיים בן יעקב ,סגן נשיא ,הקונגרס היהודי האירו-אסיאתי
מתדיינים:
Rabbi Pinchas Goldschmidt, Chief Rabbi, Moscow
Alexander Smukler, President, National Conference on Soviet Jewry
Dr. Matvey Chlenov, Advisor to the President, the World Congress of
Russian Jewry
Dr. Svetlana Jebrak, Board Member, Association of Jewish Students in
Germany
Dr. Sergey Lagodinsky, Founder and Speaker, The Jewish Caucus,
Germany’s Social Democratic Party (SPD), Member of the Board of the
Assembly of Representatives of the Jewish Community of Berlin
דד"ר זאב חנין ,מדען ראשי ,המשרד לקליטת העלייה
ד"ר אביבה זלצר-זובידה ,מנהלת מידה ,תכנון והערכה ,מחלקת העלייה והקליטה,
הסוכנות היהודית לארץ ישראל
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