תכנית
תוכן עניינים
התכנית – מבט-על

1

אירועים מיוחדים

2

מושבי מליאה

3

מושבי שולחן עגול

* התכנית עדכנית ל 4 -ביוני .דוברים המסומנים בכוכבית – השתתפותם טרם סוכמה.

11

מבט על תכנית הכנס
יום ראשון 7 ,ביוני
10:00
סימולציה:
מלחמת לבנון ה-
 :IIIמניעה,
הרתעה ,העורף
והכרעה

10:00
זירת דיון
חברתית:
חוסן ,צמצום
פערים
וסולידריות
בחברה משתנה

11:00
נשים
בדיפלומטיה
ובביטחון
הלאומי

14:00
התכנסות והרשמה
14:30
מעמד פתיחה

15: 30
בכירי הקואליציה :שתי מדינות או מדינה אחת?
17:00
תקווה ישראלית :לקראת "סדר ישראלי חדש" –
נאום נשיא המדינה במלאת שנה לכהונתו
17:30
ראשי סיעות האופוזיציה :שתי מדינות או מדינה אחת?

19:00
נוריאל רוביני :השלכות הטלטלה המזרח-תיכונית על
השווקים הגלובליים
20:00
קבלת פנים
אורח כבוד :נוריאל רוביני

 מושבי מליאה פתוחים :לכלל המשתתפים

יום שלישי 9 ,ביוני

יום שני 8 ,ביוני
09:30
ישראל במזרח תיכון סואן :סקירה אסטרטגית והערכת מודיעין

09:30
הביטחון הלאומי של ישראל

10:30
אחד על אחד עם מר שמעון פרס ,נשיא המדינה התשיעי

10:15
10:15
מדדי הרצליה על החוסן והביטחון
הקהילייה הבינ"ל והמזה"ת:
האם ישראל היא שעיר לעזאזל? הלאומי של ישראל
כלכלת ישראל – ההתמודדות עם אתגרי
המאקרו :צמיחה ,צמצום פערים ועוני

11:00
גיאופוליטיקה גלובלית:
היחסים בין המעצמות
12:15
לקראת דף חדש עם
ארה"ב ואירופה?

11:00
11:00
שווקי האנרגיה הגלובליים מזרח תיכון :תרחישים
אפשריים
– לאן?
12:00
12:15
עדכון תפיסת הביטחון איסלאם ו BDS-באירופה :איום
אסטרטגי?
של ישראל

14:15
14:00
14:15
14:15
דיבייט :שתי מדינות או לקראת גיבוש עתיד יחסי
ישראל בשווקים
ישראל עם
אסטרטגיה
מדינה דו-לאומית?
הגלובליים  :1האם
אסיה
אירופית
ישראל היא היעד החדש ההקשר האזורי
והתהליך המדיני :האם למזרח
של תאגידי הענק
יוזמת השלום הערבית התיכון**
הגלובליים?*
עודנה רלוונטית?
16:30
16:15
ישראל בשווקים הגלובליים  – 2מקומם של הניתן למגר את איום המדינה
האיסלאמית (?)ISIS
התאגידים הישראליים בשוק הגלובלי*

17:45
ישראל בשווקים הגלובליים  – 3מקורות
אנרגיה ,מים ומזון – הזדמנויות ואתגרים*

19:15
ניקולא סרקוזי :חזון ומנהיגות

18: 00
מזכיר המדינה של ארה"ב ,ג'ון קרי
בנאום מדיניות מרכזי ,בשידור ישיר
מהפורום הגלובלי של הוועד היהודי
האמריקני בוושינגטון

12:15
נתיב הכסף :מימון הג'יהאד
הגלובלי במזרח התיכון ובצפון
אפריקה

12:00
חוק ומשפט

12: 00
משבר אספקת
הגז הטבעי

14:15
המזרח התיכון לאחר הסכם עם
איראן

13:45
חדשנות :1
רובוטיקה***

14:15
תדרוך מיוחד
לדיפלומטים

15:00
חדשנות  :2חלל
ולוויינות***
16:00
החזית הצפונית :הניתן למנוע
את מלחמת לבנון השלישית?
דיון בממצאי הסימולציה

16: 00
חדשנות  :3ה-
– Internet of Things
שיחה עם בכירי
הייטק

17:30
לזכר רוברט פ .קנדי
18:45
נאום ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק
19:15
נאום הרצליה :כבוד ראש הממשלה ,בנימין נתניהו

20:00
קבלת פנים
אורח כבוד :ניקולא סרקוזי

 מושבי שולחנות עגולים פתוחים לכלל המשתתפים

* בשיתוף Connecting Leaders Club

 מושבי שולחנות עגולים רק למשתתפי  Gold Executive ,Executiveאו למוזמנים באופן אישי.

** בשיתוף  ELNETוהForum of Strategic Dialogue -

 אירועים חברתיים – רק למשתתפי  Gold Executive ,Executiveאו למוזמנים באופן אישי.
תדרוך מיוחד לדיפלומטים

* התכנית עדכנית ל 4 -ביוני .דוברים המסומנים בכוכבית – השתתפותם טרם סוכמה.

*** בשיתוף המועצה הלאומית למחקר ופיתוח

אירועים מיוחדים
מושב שולחן עגול
 7יוני10:00 ,

 .1סימולציה :מלחמת לבנון ה :III -מניעה ,הרתעה ,העורף והכרעה

מושב שולחן עגול
 7יוני10:00 ,

 .2זירת דיון חברתית :חוסן ,צמצום פערים וסולידריות בחברה משתנה

מושב שולחן עגול
 7יוני11:00 ,

מושב מליאה
 7יוני17:00 ,

לפרטים נוספים ולרשימה מלאה של המשתתפים ,נא ראה עמוד 10

לפרטים נוספים ולרשימה מלאה של המשתתפים ,נא ראה עמוד 11

 .3נשים בדיפלומטיה ובביטחון הלאומי
לפרטים נוספים ולרשימה מלאה של המשתתפים ,נא ראה עמוד 11

 .4תקווה ישראלית :לקראת "סדר ישראלי חדש" – נאום נשיא המדינה
במלאת שנה לכהונתו
לפרטים נוספים ,נא ראה עמוד 3

מושב מליאה
 7יוני19:00 ,

 .5השלכות הטלטלה המזרח-תיכונית על השווקים הגלובליים –
נאום מרכזי של פרופ' נוריאל רוביני
לפרטים נוספים ,נא ראה עמוד 4

מושב מליאה
 8יוני10:30 ,

מושב מליאה
 8יוני18:00 ,

 .6אחד-על-אחד עם הנשיא התשיעי ,מר שמעון פרס
לפרטים נוספים ,נא ראה עמוד 4

 .7נאום מדיניות מרכזי :מזכיר המדינה של ארה"ב ,ג'ון קרי בשידור ישיר
מהפורום הגלובלי של הוועד היהודי האמריקני בוושינגטון
לפרטים נוספים ,נא ראה עמוד 6

מושב מליאה
 8יוני19:15 ,

מושב מליאה
 9יוני17:30 ,

מושב מליאה
 9יוני18:45 ,

מושב מליאה
 9יוני19:15 ,

 .8חזון ומנהיגות :נאום מרכזי של ניקולא סרקוזי ,לשעבר נשיא צרפת
לפרטים נוספים ,נא ראה עמוד 6

 .9לזכר רוברט פ .קנדי
לפרטים נוספים ולרשימה מלאה של המשתתפים ,נא ראה עמוד 8

 .11נאום מרכזי של אהוד ברק ,לשעבר ראש הממשלה ושר הביטחון
לפרטים נוספים ,נא ראה עמוד 9

 .11נאום הרצליה :כבוד ראש הממשלה ,מר בנימין נתניהו
לפרטים נוספים ,נא ראה עמוד 9

* התכנית עדכנית ל 4 -ביוני .דוברים המסומנים בכוכבית – השתתפותם טרם סוכמה.

מושבי מליאה
יום ראשון ,כ' סיון תשע"ה 7 ,יוני 2015
14:00

התכנסות והרשמה

14:30

מליאת הרצליה

מעמד פתיחה

דברי פתיחה
פרופ׳ אלכס מינץ ,ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ( )IPSויו"ר כנס הרצליה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
ברכות
פרופ׳ אוריאל רייכמן ,נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' בועז גנור ,דיקן בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ומנכ"ל המכון למדיניות נגד טרור ,המרכז
הבינתחומי הרצליה
מר משה פדלון ,ראש עיריית הרצליה

Mrs. Kathleen Kennedy Townsend, American Author and Political Activist
מנחה
מר יונתן דייויס ,סגן נשיא לקשרי חוץ וראש בית הספר הבינלאומי ע״ש רפאל רקנאטי ,המרכז הבינתחומי הרצליה
נאום מרכזי

מר יהודה וינשטיין ,היועץ המשפטי לממשלה
מציגה:
ד"ר שביט מטיאס ,עמיתת מחקר בכירה ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ( ,)IPSהמרכז הבינתחומי הרצליה; לשעבר
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים בינלאומיים; עמיתת מחקרStanford University ,Hoover Institution ,

15:30

בכירי הקואליציה:
שתי מדינות או מדינה
אחת?

מליאת הרצליה

נאומים מרכזיים
ח"כ נפתלי בנט ,שר החינוך ושר התפוצות; יו"ר הבית היהודי
ח"כ אריה דרעי ,שר הכלכלה ושר לפיתוח הנגב והגליל; יו"ר ש"ס
ח"כ משה גפני ,יו"ר ועדת הכספים; יהדות התורה
ח"כ צחי הנגבי ,יו"ר הקואליציה ויו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת; סיעת הליכוד

17:00

תקווה ישראלית:
לקראת "סדר ישראלי
חדש" – נאום הנשיא
במלאת שנה לכהונתו

17:30

ראשי סיעות
האופוזיציה :שתי
מדינות או מדינה
אחת?

מליאת הרצליה

יושב-ראש
פרופ׳ אלכס מינץ ,ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ( )IPSויו"ר כנס הרצליה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
דברי פתיחה
פרופ׳ אוריאל רייכמן ,נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליה

נאום הנשיא
כבוד נשיא המדינה ,מר ראובן (רובי) ריבלין
מליאת הרצליה

נאומים מרכזיים
ח"כ יצחק הרצוג ,יו"ר האופוזיציה; יו"ר מפלגת העבודה וראש רשימת המחנה הציוני
ח"כ זהבה גלאון ,ראשת מר"צ – השמאל של ישראל
ח"כ איימן עודה ,יו"ר הרשימה המשותפת

* התכנית עדכנית ל 4 -ביוני .דוברים המסומנים בכוכבית – השתתפותם טרם סוכמה.

מליאת הרצליה

נאום מרכזי

Honorable Lubomír Zaorálek, Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic

מליאת הרצליה

נאום מרכזי
Prof. Nouriel Roubini, Chairman, Roubini Global Economics; Stern School of Business, New
York University

אורח כבוד

Prof. Nouriel Roubini, Chairman, Roubini Global Economics; Stern School of Business, New York
University

18:30

נאום אורח

19:00

השלכות הטלטלה
תיכונית על-המזרח
השווקים הגלובליים
20:00

קבלת פנים

 לדוברים,למוזמנים בלבד
Gold  אוExecutive ולמשתתפי
Executive

2015  יוני8 , כ"א סיוון תשע"ה,יום שני
מליאת הרצליה

 משרד הביטחון,מדיני- ראש האגף הביטחוני,) עמוס גלעד.אלוף (מיל
 צה"ל, ראש אגף התכנון,אלוף נמרוד שפר
מנחה
 המרכז הבינתחומי הרצליה, סגן נשיא לקשרי חוץ וראש בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי,מר יונתן דייויס

מליאת הרצליה

 מעריב,מר בן כספית

09:30

ישראל במזרח תיכון
 סקירה:סואן
אסטרטגית והערכת
מודיעין
10:30

אחד עם-על-אחד
 נשיא המדינה התשיעי,שמעון פרס מר שמעון פרס

אודיטוריום צ'ייס

 המכון הישראלי, יו"ר,מר יוסי הולנדר
לתכנון כלכלי
Mr. Amos J. Hochstein, Special Envoy and
Coordinator for International Energy Affairs,
U.S. State Department
Mr. John Hofmeister, Fmr. President of
Shell Oil; Founder, Citizens for Affordable
Energy
מנחה
, עורכת כלכלה עולמית,גב' דפנה מאור

TheMarker

11:00

שווקי האנרגיה
– הגלובליים
?לאן

מליאת הרצליה

Amb. Robert Hutchings, Fmr. Director of the US
National Intelligence Council (NIC); Dean, LBJ
School of Public Affairs, University of Texas at
Austin
 תכנית, מנהלת אקדמית,ד"ר אליסה רובין פלד
 בי"ס לאודר,עמיתי ארגוב למנהיגות ודיפלומטיה
 המרכז, דיפלומטיה ואסטרטגיה,לממשל
Center for ,הבינתחומי הרצליה; עמיתה בכירה
Middle East Policy, Brookings Institution
Prof. Manas Chatterji, Guest Professor, Peking
University, China; School of Management,
Binghamton University – The State University of
New York; Honorary Visiting Professor, Central
University of Finance and Economics (CUFE),
Beijing
Prof. Gao Fei, Diplomacy Department, China
Foreign Affairs University

11:00

גיאופוליטיקה
:גלובלית
היחסים בין
המעצמות

. דוברים המסומנים בכוכבית – השתתפותם טרם סוכמה. ביוני4 -* התכנית עדכנית ל

12:15

לקראת דף
חדש ביחסים
עם ארה"ב
ואירופה?

14:15

מליאת הרצליה

Dr. Tamara Cofman Wittes, Director
and Senior Fellow, Center for Middle East
Policy, Brookings Institution
Prof. Gil Troy, Professor of History, McGill
University
השגריר זלמן שובל ,לשעבר שגריר
ארה"ב בישראל
פרופ' שלמה אבינרי ,האוניברסיטה
העברית בירושלים; לשעבר מנכ"ל משרד
החוץ
גב' טל שניידר ,עיתונאית ובלוגרית
Dr. Jürgen Rüttgers, Fmr. Prime
Minister of North Rhine-Westphalia and
Fmr. German Federal Minister of
Education, Science, Research and
Technology

ישראל
בשווקים
הגלובליים

ישראל
בשווקים
הגלובליים :1
האם ישראל
היא היעד
החדש של
תאגידי הענק
הגלובליים?

פרופ' יוסי מטיאס ,סגן נשיא להנדסה,
גוגל ומנכ"ל מרכזי המו"פ של גוגל בישראל
Mr. Michel Combes, CEO, Alcatel-Lucent
Mr. Gary Shapiro, President & CEO,
)Consumer Electronics Association (CEA
Mr. Allan McArtor, Chairman & CEO,
Airbus Group Inc.
מר אילן בירנפלד ,יו"ר ומנכ"לDeloitte ,
ישראל
Mr. Jean-Sébastien Decaux, CEO
Afrique – Israël JCDecaux
Mr. Jean-Baptiste Wautier, Managing
Partner, BC Partners

בשיתוף עם
Connecting Leaders
Club

עדכון תפיסת
הביטחון של
ישראל

דברי פתיחה
פרופ׳ אלכס מינץ ,ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ()IPS
ויו"ר כנס הרצליה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
אלוף (מיל ).פרופ' ישי בר ,בית ספר רדזינר למשפטים,
המרכז הבינתחומי הרצליה
ח"כ עופר שלח ,יו"ר סיעת יש עתיד וחבר ועדת החוץ
והביטחון של הכנסת
אל"מ (מיל ).ד"ר שאול שי ,מנהל מחקרים ,המכון למדיניות
ואסטרטגיה ( ,)IPSהמרכז הבינתחומי הרצליה; לשעבר סגן
ראש המועצה לביטחון לאומי
ד"ר דימה אדמסקי ,בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה
ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
ד"ר דוד (צ'ק) פרייליך ,לשעבר סגן ראש המועצה
לביטחון לאומי; בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה
ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה; עמית מחקר בכיר,
Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard
גב' טלי ליפקין-שחק ,עיתונאית ,מנהלת תכניות ביטחון
וצבא ועורכת ראשית של "רצועת הביטחון" ,גלי צה"ל

מליאת הרצליה

דברי פתיחה
Mr. François Henrot, Senior Partner,
Rothschild Global Financial Advisory
ד"ר איילת בן-עזר ,סגנית נשיא לענייני
סטודנטים ,המרכז הבינתחומי הרצליה
Ms. Valerie Hoffenberg, President,
Connecting Leaders Club

בשיתוף עם
Connecting Leaders
Club

12:15

אודיטוריום צ'ייס

14:15

דיבייט הרצליה:

מדינה אחת או
שתי מדינות?
ההקשר האזורי
והתהליך
המדיני :האם
יוזמת השלום
הערבית עודנה
רלוונטית?

מנחה:
Mr. Adrian Wooldridge, Management
Editor and 'Schumpeter' Columnist, The

Economist

* התכנית עדכנית ל 4 -ביוני .דוברים המסומנים בכוכבית – השתתפותם טרם סוכמה.

אודיטוריום צ'ייס

ח"כ ציפי חוטובלי ,סגנית שר החוץ
מר דן מרידור ,לשעבר המשנה לראש הממשלה והשר
לענייני מודיעין ואנרגיה אטומית
מנחה:
גב' דנה ויס ,חדשות 2
אודיטוריום צ'ייס

דברי פתיחה
ח"כ ציפי לבני ,לשעבר שרת החוץ ושרת המשפטים
Amb. Prof. Daniel C. Kurtzer, Fmr. Ambassador of the
US to Israel and to Egypt; S. Daniel Abraham Professor of
Middle East Policy Studies, Woodrow Wilson School of
Public and International Affairs, Princeton University
Dr. Walid Salem, Director, Center for Democracy and
Community Development
אלוף (מיל ).דני רוטשילד ,לשעבר ראש המכון למדיניות
ואסטרטגיה (;)IPS
ד"ר יועז הנדל  ,ראש המכון לאסטרטגיה ציונית
מנחה:
גב' דנה ויס ,חדשות 2
דברי סיכום
H.E. Nikolay Mladenov, UN Special Coordinator for the
Middle East Peace Process and Personal Representative of
the UN Secretary General to the PLO and the Palestinian
*Authority

16:15

ישראל
בשווקים
הגלובליים :2
מקומם של
התאגידים
הישראליים
בשוק הגלובלי
בשיתוף עם
Connecting Leaders Club

מליאת הרצליה

דברי פתיחה
פרופ' יצחק פטרבורג ,יו"ר הדירקטוריון ,טבע
תעשיות פרמצבטיות
מר אבישי אברהמי ,מנכ"ל WIX
פרופ' אמנון שעשוע ,מייסד שותף ויו"ר
 ;Mobileyeהקתדרה ע"ש סאקס למדעי המחשב,
האוניברסיטה העברית בירושלים
מר גלעד נוביק ,סמנכ"ל טכנולוגיותHorizon ,
 ,Venturesסין
ד"ר ארנה ברי ,סמנכ"ל פיתוח וחדשנות,
Innovation EMC Centers of Excellence EMEA
and the US, EMC2
גב' ציפי עוזר-ערמון ,מנכ"ל Lumenis
מר גדי תירוש ,שותף מנהלJerusalem Venture ,
Partners

16:30

הניתן למגר
את איום
המדינה
האיסלאמית
(?)ISIS
בשיתוף עם המכון
למדיניות נגד טרור
()ICT

אודיטוריום צ'ייס

יושב-ראש
פרופ' בועז גנור ,דיקן בית ספר לאודר לממשל,
דיפלומטיה ואסטרטגיה ומנכ"ל המכון למדיניות נגד
טרור ,המרכז הבינתחומי הרצליה
Dr. Azeem Ibrahim, Executive Chairman, The
Scotland Institute; Harris School of Public Policy,
University of Chicago
ד"ר איתן עזאני ,סמנכ"ל המכון למדיניות נגד טרור,
המרכז הבינתחומי הרצליה
אל"מ (מיל ).ליאור לוטן ,המכון למדיניות נגד טרור,
המרכז הבינתחומי הרצליה

מנחה:
גב' נורית זונגר ,חדשות i24

17:45

ישראל
בשווקים
הגלובליים :3
מקורות
אנרגיה ,מים
ומזון –
הזדמנויות
ואתגרים
בשיתוף עם
Connecting Leaders Club

מליאת הרצליה

מר גדעון תדמור ,מנכ"ל ,אבנר; יושב ראש,
דלק קידוחים
פרופ' יואב יאיר ,דיקן ,בית הספר לקיימות
מייסודה של החברה לישראל ,המרכז הבינתחומי
הרצליה
Adv. Eran Sapir, Environmental Services
General Manager, Veolia Israel
Mr. Alain Vaniche, CEO, EDF Energie
Nouvelle, Middle East
מר שרון קדמי ,מייסד שותף ומנכ"לDemeter ,
 ;AWEיו"ר הוועדה לשיתוף פעולה כלכלי
ואינטגרציה ,הנציבות הכלכלית לאירופה ,האו"ם
()UNECE

18:00

אודיטוריום צ'ייס

נאום
מדיניות
מרכזי

Honorable Tony Blinken
U.S. Deputy Secretary of State

בשידור חי מהפורום
הגלובלי של הוועד
היהודי-אמריקני
( )AJCבוושינגטון

מנחה:
ד"ר עמית מור ,מנכ"ל Eco Energy

19:15

חזון ומנהיגות

מליאת הרצליה

דברי פתיחה
ח"כ סילבן שלום ,המשנה לראש הממשלה ושר הפנים

נאום מרכזי
The Honorable Nicolas Sarkozy, Former President of France; President, "Les
"Republicains
20:00

ארוחת גאלה
בשיתוף עם
Connecting Leaders Club

אורח כבוד
The Honorable Nicolas Sarkozy, Former President of France

למוזמנים בלבד ,לדוברים
ולמשתתפי  Executiveאו Gold
Executive

* התכנית עדכנית ל 4 -ביוני .דוברים המסומנים בכוכבית – השתתפותם טרם סוכמה.

יום שלישי ,כ"ב סיוון תשע"ה 9 ,יוני 2015
09:30

הביטחון
הלאומי של
ישראל

10:15

הקהילייה
הבינלאומית
והמזרח התיכון:
האם ישראל
היא שעיר
לעזאזל?

מליאת הרצליה

מציג
פרופ' משה בר ניב ,בית ספר רדזינר למשפטים ,המרכז בינתחומי הרצליה
נאום מרכזי
רב-אלוף (מיל ).משה יעלון ,שר הביטחון

מליאת הרצליה

דברי פתיחה
השגריר רון פרושאור ,שגריר ישראל באו"ם
Prof. Stephen Krasner, Fmr. Director of Policy Planning
at the U.S. State Department; Graham H. Stuart Professor
of International Relations & Senior Fellow, Hoover
Institution, Stanford University
Mr. Abraham D. Sofaer, Senior Fellow in Law, Diplomacy
and National Security, Hoover Institution, Stanford
University
Dr. Johann D. Wadephul, MdB, Speaker for Near East
Affairs of the CDU/CSU Faction in German Bundestag
מנחה:
ד"ר שביט מטיאס ,עמיתת מחקר בכירה ,המכון למדיניות
ואסטרטגיה ( ,)IPSהמרכז הבינתחומי הרצליה; לשעבר
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים בינלאומיים;
עמיתת מחקרStanford University ,Hoover Institution ,

10:15

מדדי הרצליה על
החוסן והביטחון
הלאומי של
ישראל
כלכלת ישראל –
ההתמודדות עם
אתגרי המאקרו:
צמיחה ,צמצום
פערים ועוני

נאום מרכזי

H.E. President José María Aznar, Fmr. Prime
Minister of Spain; Chairman, Friends of Israel
Initiative

אודיטוריום צ'ייס

דברי פתיחה
ח"כ גילה גמליאל ,שרה לשוויון
מגדרי ,לקידום אזרחים ותיקים,
צעירים ובני מיעוטים
פרופ' רפי מלניק ,בית ספר טיומקין
לכלכלה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' גבריאל בן-דור ,בית הספר
למדעי המדינה ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' מינה צמח ,שותפה ,מרכז
למחקר סקרים "מדגם"

פרופ' צבי אקשטיין ,דיקן ,בית
אריסון למנהל עסקים ובית ספר
טיומקין לכלכלה ,הבינתחומי
הרצליה; לשעבר המשנה לנגיד בנק
ישראל
פרופ' רפי מלניק ,בית ספר טיומקין
לכלכלה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
מנחה:

מר סמי פרץ ,עורך ראשיTheMarker ,

נאום מסכם
פרופ' יוג'ין קנדל ,יו"ר המועצה
הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה

12:15

נתיב הכסף :מימון
הג'יהאד הגלובלי
במזרח התיכון ובצפון
אפריקה

מליאת הרצליה

מר שבתי שביט ,לשעבר ראש המוסד; יו"ר
הוועד המנהל ,המכון למדיניות נגד טרור ,המרכז
הבינתחומי הרצליה; יו"ר & Athena Human
Technology Integrated Solutions
ד"ר איתן עזאני ,סמנכ"ל המכון למדיניות נגד
טרור ,המרכז הבינתחומי הרצליה
Dr. Matthew Levitt, Fmr. US Deputy Assistant
Secretary of the Treasury for Intelligence and
Analysis; Fromer-Wexler Fellow & Director,
Stein Program on Counterterrorism and
Intelligence, Washington Institute for Near East
Policy
תא"ל (מיל ).ניצן נוריאל ,לשעבר ראש המטה
ללוחמה בטרור במשרד ראש הממשלה

* התכנית עדכנית ל 4 -ביוני .דוברים המסומנים בכוכבית – השתתפותם טרם סוכמה.

12:15

חוק ומשפט

אודיטוריום צ'ייס

יושב-ראש
פרופ׳ אלכס מינץ ,ראש המכון
למדיניות ואסטרטגיה ( )IPSויו"ר
כנס הרצליה ,המרכז הבינתחומי
הרצליה
דברי פתיחה
פרופ' אמנון רובינשטיין ,בית ספר
רדזינר למשפטים ,המרכז
הבינתחומי הרצליה; חתן פרס
ישראל לחקר המשפט
נאום מרכזי
ח"כ איילת שקד ,שרת המשפטים

14:15

המזרח התיכון
לאחר חתימת
הסכם עם
איראן

13:45

מליאת הרצליה

פרופ' עוזי ארד ,לשעבר ראש
המועצה לביטחון לאומי ויועץ
לביטחון לאומי לראש הממשלה; בית
ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה
ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי
הרצליה
מר שבתי שביט ,לשעבר ראש
המוסד; יו"ר הוועד המנהל ,המכון
למדיניות נגד טרור ,המרכז
הבינתחומי הרצליה; יו"ר Athena
Human & Technology Integrated
Solutions
Dr. Tamara Cofman Wittes,
Director and Senior Fellow, Center
for Middle East Policy, Brookings
מר מאיר ג'בדנפר ,בי"ס לאודר
לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה,
המרכז הבינתחומי הרצליה

חדשנות :1
רובוטיקה
בשיתוף עם המועצה
הלאומית למחקר
ופיתוח ,משרד המדע,
הטכנולוגיה והחלל

דברי פתיחה
ח"כ דני דנון ,שר המדע ,הטכנולוגיה והחלל
אלוף (מיל ).פרופ׳ יצחק בן ישראל ,יו"ר המועצה הלאומית
למחקר ופיתוח ,משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל; ראש סדנת
יובל נאמן ,אוניברסיטת תל-אביב
יושב-ראש
מר חיים רוסו ,יו"ר ועדת קשרי תעשייה-אקדמיה ,המועצה
הלאומית למחקר ופיתוח ,משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל
Mr. Harel Kadosh, Vice President and CTO, GE Software
מר איתן ורטהיימר ,לשעבר יו"ר מועצת המנהליםInternational ,
Metalworking Companies (IMC) Group
פרופ' שלמה מור-יוסף ,מנכ"ל הביטוח הלאומי
פרופ' משה שהם ,ראש מעבדת הרובוטיקה ,הטכניון

15:00

מנחה:
Mr. Dan Williams, Senior
Correspondent, Israel and the
Palestinian Territories, Reuters

אודיטוריום צ'ייס

חדשנות :2
חלל ולווינות
בשיתוף עם המועצה
הלאומית למחקר
ופיתוח ,משרד המדע,
הטכנולוגיה והחלל

יושב-ראש
פרופ' חיים אשד ,יו"ר ועדת החלל ,המועצה הלאומית למחקר
ופיתוח ,משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל
ד"ר דוד ברגמן ,מל"מ ,התעשייה האווירית
מר נועם סגל ,מנכ"ל אימג'סאט אינטרנשיונל
ד"ר מאיר אריאל ,מנהל מרכז המדעים הרצליה
תא"ל (מיל ).אמנון הררי ,ראש מנהלת חלל ולווינות ,מפא"ת,
משרד הביטחון
מנחה:
מר אבי בלסברגר ,המועצה הלאומית למחקר ופיתוח ,משרד
המדע ,הטכנולוגיה והחלל

16:00

החזית הצפונית:
הניתן למנוע את
מלחמת לבנון
השלישית? דיון
בממצאי הסימולציה

17:30

לזכר רוברט פ .קנדי

מליאת הרצליה

דברי פתיחה
ח"כ עמיר פרץ ,לשעבר שר הביטחון
אל"מ (מיל ).ד"ר שאול שי ,מנהל מחקרים,
המכון למדיניות ואסטרטגיה ( ,)IPSהמרכז
הבינתחומי הרצליה; לשעבר סגן ראש
המועצה לביטחון לאומי
מר עמוס הראל ,פרשן צבאי ,הארץ
השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס,
לשעבר מבקר המדינה
אל"מ (מיל ).מירי אייזן ,לשעבר ראש
ההסברה לתקשורת זרה במשרד ראש
הממשלה
ח"כ עומר בר-לב ,המחנה הציוני
מנחה:
גב' גילי כהן ,כתבת צבאית ,הארץ

16:00

חדשנות :3
הInternet of Things -
שיחה עם בכירי הייטק

אודיטוריום צ'ייס

יושב-ראש
ד"ר יוסי ורדי ,יזם ומשקיע ישראלי
מר דב מורן ,שותף מנהלGrove ,
 ;Venturesיו"ר ומייסד Comigo
Mr. Rick Kaplan, Country General
Manager, IBM Israel
ד"ר יואל מארק ,סגנית נשיא מחקר,
אירופה ,מזרח תיכון ואפריקהYahoo ,
Labs
ד"ר עודד מירב ,מנהלIsrael ,
Technology Center, GE Global Research

מליאת הרצליה

יושבת-ראש

Mrs. Kathleen Kennedy Townsend, American Author and Political Activist
ח"כ ציפי לבני ,לשעבר שרת החוץ ושרת המשפטים
H.E. Daniel B. Shapiro, Ambassador of the United States to Israel
השגריר פרופ' איתמר רבינוביץ' ,נשיא ,מכון ישראל; לשעבר שגריר ישראל בארה"ב
ח"כ השגריר פרופ' מייקל אורן ,כולנו; לשעבר שגריר ישראל בארה"ב
פרופ' אמנון רובינשטיין ,בית ספר רדזינר למשפטים ,המרכז הבינתחומי הרצליה
מנחה
מר יונתן דייויס ,סגן נשיא לקשרי חוץ וראש בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי ,המרכז הבינתחומי הרצליה

* התכנית עדכנית ל 4 -ביוני .דוברים המסומנים בכוכבית – השתתפותם טרם סוכמה.

18:45

נאום מרכזי
19:15

מושב מסכם
נאום הרצליה

מליאת הרצליה

רב-אלוף (מיל ).אהוד ברק ,לשעבר ראש הממשלה ושר הביטחון

מליאת הרצליה

יושב ראש
פרופ' אוריאל רייכמן ,נשיא ומייסד ,המרכז הבינתחומי הרצליה

כבוד ראש הממשלה ,מר בנימין נתניהו
דברי סיכום
פרופ׳ אלכס מינץ ,ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ( )IPSויו"ר כנס הרצליה ,המרכז הבינתחומי הרצליה

* התכנית עדכנית ל 4 -ביוני .דוברים המסומנים בכוכבית – השתתפותם טרם סוכמה.

מושבי שולחנות עגולים
מטרת מושבי השולחנות העגולים היא לקיים דיוני עומק בסוגיות מרכזיות בהרכב מצומצם של מומחים בכירים .מספר מושבים פתוחים לכלל משתתפי הכנס
ותוכנם הינו לפרסום ולייחוס .מושבים אחרים יתנהלו שלא-ייחוס (ע"פ כלל ה )Chatham House -וההשתתפות בהם פתוחה רק לדוברי הכנס ,למשתתפי Executive
ו ,Gold Executive-או למוזמנים באופן אישי.

יום ראשון 7 ,יוני 2015
 10:00אקווריום

סימולציה :מלחמת לבנון ה :III -מניעה ,הרתעה ,העורף והכרעה
בהזמנה בלבד; כלל צ'טהאם האוס – לא לייחוס; בעברית

יו"ר הסימולציה
אל"מ (מיל ).ד"ר שאול שי ,מנהל מחקרים ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ( ,)IPSהמרכז הבינתחומי הרצליה; לשעבר סגן ראש המועצה לביטחון לאומי
ישראל:
השגריר זלמן שובל ,לשעבר שגריר ישראל בארה"ב
אלוף (מיל ).גרשון הכהן ,לשעבר מפקד הגיס הצפוני
ח"כ אלוף (מיל ).איל בן-ראובן ,מפקד החזית הצפונית במלחמת לבנון השנייה
תא"ל (מיל ).רות ירון ,לשעבר דוברת צה"ל; בי"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל ,האוניברסיטה העברית בירושלים
אל"מ (מיל ).ד"ר שמואל אבן ,עמית מחקר בכירINSS ,
ד"ר רונן ברגמן ,ידיעות אחרונות
ארה"ב
Amb. Prof. Daniel C. Kurtzer, Fmr. Ambassador of the US to Israel and to Egypt; S. Daniel Abraham Professor of Middle East Policy Studies, Woodrow
Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University
ד"ר אמנון כוורי ,בי"ס לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
מר ליאור וינטרוב  ,לשעבר דובר השגרירות הישראלית בוושינגטון; מנכ"ל עמותת שערים לקידום ההתחדשות היהודית בישראל
רוסיה:
ד"ר דימה אדמסקי ,בי"ס לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
האיחוד האירופי:
ד"ר עמיחי מגן ,ראש התוכנית על משילות ואלימות פוליטית במכון למדיניות נגד טרור ,בי"ס לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי
הרצליה
ד"ר אסתר לופטין ,מנהלת ,המרכז ללימודי אירופה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
איראן:
ד"ר עודד ברוש ,עמית מחקר בכיר ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
ד"ר אמילי לנדאו ,חוקרת בכירהINSS ,
מר יוסי מלמן ,פרשן לענייני ביטחון ומודיעין ב"מעריב" וב"ג'רוזלם פוסט*
מר' מאיר ג'בנדפר ,בי"ס לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
סוריה – משטר אסד:
פרופ' אייל זיסר ,דיקן ,הפקולטה למדעי הרוח ,אוניברסיטת תל אביב
סוריה  -אופוזיציה :
פרופ' בועז גנור ,דיקן ב"ס לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ומנכ"ל המכון למדיניות נגד טרור ,המרכז הבינתחומי הרצליה
ד"ר אלי כרמון ,חוקר בכיר ,המכון למדיניות נגד טרור ,המרכז הבינתחומי הרצליה
לבנון:
ד"ר אל"מ (מיל ).ראובן ארליך ,מנהל מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש אלוף מאיר עמית ,המרכז למורשת מודיעין
חזבאללה:
ד"ר איתן עזאני ,סמנכ"ל המכון למדיניות נגד טרור ,המרכז הבינתחומי הרצליה
הרשות הפלסטינית  /חמאס:
פרופ' שאול משעל ,ראש מגמת מזרח תיכון ,בי"ס לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
תא"ל (מיל ).שלום הררי ,עמית מחקר ,המכון למדיניות נגד טרור ,המרכז הבינתחומי הרצליה
ד"ר ראובן ברקו
הליגה הערבית:
השגריר יצחק לבנון ,לשעבר שגריר ישראל למצרים; עמית מחקר ,המכון למדיניות נגד טרור ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
השגריר יעקב רוזן ,לשעבר שגריר ישראל לירדן; יועץ בכיר ,המרכז למחקר מדיני ,משרד החוץ
ד"ר מיכל יערי ,האוניברסיטה הפתוחה
מינהלת הסימולציה:
ד"ר לסלי טריס ,בי"ס לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
ד"ר מיכל שביט ,בי"ס לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
* התכנית עדכנית ל 4 -ביוני .דוברים המסומנים בכוכבית – השתתפותם טרם סוכמה.
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זירת דיון חברתית :חיזוק הפריפריה והלכידות החברתית
בהזמנה בלבד; לא לייחוס

יושבי ראש משותפים
פרופ' אלכס מינץ ,ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ( )IPSויו"ר כנס הרצליה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
גב' גלית חמי ,עורכת ,כלכליסט
דברי פתיחה:
מר רוביק דנילוביץ ,ראש העיר באר שבע
ח"כ אלי אלאלוף ,יו"ר ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת
גב' פנינה תמנו-שטה ,לשעבר חברת כנסת
אלוף אורנה ברביבאי ,ראשת אכ"א לשעבר
ח"כ חיים ילין" ,יש עתיד"
דברי סיכום:
ח"כ איציק שמולי ,המחנה הציוני
משתתפים:
פרופ' ערן ויגודה-גדות ,ראש המרכז לניהול ומדיניות ציבורית ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' תמר הרמן ,עמיתת מחקר בכירה ,המכון הישראלי לדמוקרטיה; המחלקה למדע המדינה ,האוניברסיטה הפתוחה
מר שמעון לנקרי ,ראש העיר עכו
ח"כ ד"ר אברהם נגוסה ,יו"ר ועדת העלייה ,הקליטה והתפוצות של הכנסת
ח"כ מירב בן-ארי" ,כולנו"
ח"כ נאווה בוקר" ,הליכוד"
ד"ר שירלי אברהמי ,מנהלת ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת
ח"כ קסניה סבטלובה" ,המחנה הציוני"
מר אלעד צדיקוב ,חבר מועצת העיר הרצליה
גב' שירין נטור-חאפי ,מנהלת ,בית הספר הערבי למדעים והנדסה ,אורט לוד
פרופ' דוד נחמיאס ,בי"ס לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' אסף מידני ,הפקולטה לממשל וחברה ,האקדמית תל אביב-יפו
גב' אהובה ינאי ,מנכ"ל ,מתן
מר דרור שטרום ,מנכ"ל ,המכון הישראלי לתכנון כלכלי*
מר' רפיק חלבי ,ראש העיר דלית-אל-כרמל
גב' קרנית גולדווסר ,חברת מועצת העיר תל אביב
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נשים בדיפלומטיה ובביטחון לאומי
בהזמנה בלבד; לציטוט ולייחוס

יושבת ראש:
גב' ורד סוויד ,מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה
מתדיינים:
ח"כ מרב מיכאלי ,המחנה הציוני
ח"כ ד"ר ענת ברקו ,הליכוד
מר עמיר רפפורט ,מייסד ועורך ראשיIsraelDefense ,
השגרירה ליאורה הרצל ,סמנכ"ל צפון אמריקה ,משרד החוץ
גב' שלומית ברנע-פרגו ,היועצת משפטית ומנהלת המחלקה המשפטית ,משרד ראש הממשלה
גב' אורנה שגיב ,מנהלת המחלקה לאסטרטגיה ארגונית ,משרד החוץ
גב' דבורה חן ,לשעבר ראש המחלקה הביטחונית בפרקליטות המדינה
גב' לאה לנדמן ,מייסדת שותפה ויושבת ראש הוועדה המייעצת ,WIIS – Women in International Security ,ישראל
גב' טל לאור ,לשעבר דוברת המשלחת הישראלית לאו"ם
גב' הלית בראל ,לשעבר מנהלת המועצה לשלום וביטחון
גב' שרונה מזליאן לוי ,דוברת וממונה על חינוך הציבור ,רשות ניירות ערך
מר שי בייטל ,סגן נשיא  Mana Contemporaryולשעבר באו"ם

* התכנית עדכנית ל 4 -ביוני .דוברים המסומנים בכוכבית – השתתפותם טרם סוכמה.
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המזרח התיכון – תרחישים אפשריים
בהזמנה בלבד – לא לייחוס – באנגלית

יושב ראש
." פרשן לענייני מזרח תיכון באתר ואללה וב"טיימס אוף ישראל,מר אבי יששכרוף
Discussants:
Dr. David Pollock, Kaufman Fellow and Director, Fikra Forum, Washington Institute for Near East Policy
 המרכז הבינתחומי הרצליה, המכון למדיניות ואסטרטגיה, עמית מחקר בכיר,דר' עודד ברוש
 אוניברסיטת בר אילן,סאדאת למחקרים אסטרטגיים- מרכז בגין, עמית מחקר בכיר ויושב ראש הוועד המנהל,פרופ' אפרים קארש
 המרכז הבינתחומי הרצליה, המכון למדיניות נגד טרור, לשעבר שגריר ישראל למצרים; עמית מחקר,השגריר יצחק לבנון
Prof. Stephen Krasner, Graham H. Stuart Professor of International Relations & Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University; Fmr. Director of Policy
Planning at the U.S. State Department
 אקווריום12:00

? איום אסטרטגי: באירופהBDS-איסלאם ו
פתוח; לציטוט; באנגלית

:יושב ראש
 לשעבר מנכ"ל המשרד לעניינים אסטרטגיים,) יוסי קופרווסר.תא"ל (מיל
:מתדיינים
Rabbi Lord Jonathan Sacks, Chief Rabbi Emeritus of the United Hebrew Congregations of the Commonwealth
Ms. Asra Q. Nomani, former Wall Street Journal reporter and Co-Director, the Pearl Project, Georgetown
UniversityMr. Edwin Shuker, Vice President, European Jewish Congress
Mr. Roland Freudenstein, Deputy Director & Head of Research, Martens Center for European Studies
 המרכז הבינתחומי הרצליה, בית ספר סמי עופר לתקשורת, דיקן מייסד,ד"ר נעם למלשטריך לטר
Mr. Claude Kandiyoti
14:15 C110

עתיד יחסי ישראל עם אסיה
By invitation only; Chatham House Rule; in English

:יושב ראש
 המכון למדיניות, עמית מחקר בכיר,מר טומי שטיינר
 המרכז הבינתחומי הרצליה,ואסטרטגיה
:מתדיינים
H.E. Dave Sharma, Ambassador of Australia to Israel
Prof. Manas Chatterji, Guest Professor, Peking University,
China; School of Management, Binghamton University – The
State University of New York; Honorary Visiting Professor,
Central University of Finance and Economics (CUFE), Beijing
Prof. Gao Fei, Diplomacy Department, China Foreign Affairs
University
Ms. Carrice Witte, CEO, SIGNAL

 אקווריום14:00

לקראת גיבוש אסטרטגיה אירופית למזרח התיכונית
)FSD( ) והפורום לדיאלוג אסטרטגיELNET( בשיתוף הרשת למנהיגות אירופאית
 בשפה האנגלית, התוכן לא לייחוס,למוזמנים בלבד

יושב ראש
Forum of Strategic Dialogue  מנכ"ל,מר ערן עציון
:דברי פתיחה
Mr. Jerrold K. Senser, Chief Executive Officer and Chief Investment Officer, Institutional
Capital LLC
Mr. Raanan Eliaz, Co-Founder and Director General, European Leadership Network
(ELNET)
:מתדיינים
" "יש עתיד,ח"כ עופר שלח
MP Pierre Lellouche, MP of Paris from The Republicans party (former UMP)
Hon. Antonio López-Istúriz, MEP, Secretary General, European People's Party (EPP)
Hon. Dr. Johann D. Wadephul, MdB, Speaker for Near East Affairs of the CDU/CSU
Faction in German Bundestag
Mr. Zbigniew Pisarski, Head, Warsaw Security Forum
Dr. Azeem Ibrahim, Executive Chairman, The Scotland Institute; Harris School of Public
Policy, University of Chicago

2015  יוני9 ,יום שלישי
 אקווריום12:00

משבר אספקת הגז הטבעי
פתוח ולציטוט

:מנחה
TheMarker  עורך המגזין,מר איתן אבריאל
דברי פתיחה
 יו"ר ועדת הכלכלה,ח"כ איתן כבל
מתדיינים
 מנכ"ל המכון הישראלי לתכנון כלכלי,מר דרור שטרום
 המכון הישראלי לתכנון כלכלי, חוקרת,גב' אריאלה ברגר
 יו"ר רשות החשמל,עו"ד אורית פרקש הכה
 המשרד להגנת הסביבה, המדענית הראשית,ד"ר סיניה נתניהו
 משרד ראש הממשלה, סגן ראש המינהלת לתחליפי דלקים,מר סער שפיר
 קבוצת חמת,מר בני ספורטה
' גורניצקי ושות,'עו"ד ג'ק סמית
. דוברים המסומנים בכוכבית – השתתפותם טרם סוכמה. ביוני4 -* התכנית עדכנית ל

