תכנית
תוכן עניינים
מושבי מליאה

2

דיוני שולחן עגול
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1

מושבי מליאה
_________יום שלישי,כ"ו סיון תשע"ז 20 ,יוני__________2017 ,
| מעמד הפתיחה

|

מליאת הרצליה

 | 15:30ה ת כ נ ס ו ת ו ר י ש ו ם
 | 16:15ב ר כ ו ת
פרופ' אוריאל רייכמן ,נשיא ומייסד הבינתחומי הרצליה
פרופ' בועז גנור ,דיקן בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,מנכ"ל ומייסד המכון למדיניות נגד טרור ),(ICT
הבינתחומי הרצליה
מר משה פדלון ,ראש העיר הרצליה
)Dr. Jürgen Bühler, Executive Director, International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ

 | 17:00ה ע ר כ ת כ נ ס ה ר צ ל י ה  :א ו ר ו ת ו צ ל ל י ם ב פ ר ו ס ש נ ת ה ש ב ע י ם
אלוף (מיל ).עמוס גלעד ,ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ( )IPSויו"ר סדרת כנסי הרצליה,
הבינתחומי הרצליה
מנחה:
מר יונתן דייויס  ,ראש בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי וסגן נשיא לקשרי חוץ ,הבינתחומי הרצליה
 | 17:30מ א ז ן ה ח ו ס ן ו ה ב י ט ח ו ן ה ל א ו מ י ש ל י ש ר א ל
שיחה בשניים

ח"כ משה כחלון ,שר האוצר
גב' טל שלו ,כתבת פוליטית ,וואלה!NEWS

 | 18:00מ ד ד י ה ר צ ל י ה
פרופ' רפי מלניק ,בית ספר טיומקין לכלכלה ובית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,הבינתחומי הרצליה
פרופ' גבריאל בן-דור ,בית הספר למדעי המדינה ,אוניברסיטת חיפה
 | 18:35נ א ו ם
ח"כ השרה איילת שקד ,שרת המשפטים
 | 19:00ל ז כ ר ו ש ל ש מ ע ו ן פ ר ס  ,ה נ ש י א ה ת ש י ע י ש ל מ ד י נ ת י ש ר א ל
פרופ' אוריאל רייכמן ,נשיא ומייסד הבינתחומי הרצליה
מר חמי פרס ,יו"ר ועד מנהל ,מרכז פרס לשלום וחדשנות; שותף-מייסד ומנכ"לPitango Venture Capital ,

מנחה:
עו"ד עידו שריר ,סגן נשיא למדיניות וקשרי ממשל ,הבינתחומי הרצליה
 | 19:30נ א ו ם מ ר כ ז י
General Mikhail Kostarakos, Chairman of the European Union Military Committee
מציג:
Mr. Robert Weston (“Skip”) Ash, Senior Counsel at the American Center for Law and Justice (ACLJ); Member of the
International Advisory Board of the Institute for Policy and Strategy

 | 20:00נ א ו ם מ ר כ ז י

רא"ל גדי איזנקוט ,הרמטכ"ל ,צה"ל
מציג:
אלוף (מיל ).עמוס גלעד ,ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ( )IPSויו"ר סדרת כנסי הרצליה ,הבינתחומי הרצליה
 | 20:30קבלת פנים בחסות קק"ל  -הקרן הקיימת לישראל | בהזמנה אישית בלבד
ברכות
מר דני עטר ,יו"ר הקרן הקיימת לישראל
מציג:
אל"מ (מיל ).מיכאל אלתר ,מנהל קשרי חוץ ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ,הבינתחומי הרצליה
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___________יום רביעי ,כ"ז סיון תשע"ז 21 ,יוני__________ 2017 ,
 08:15ה ת כ נ ס ו ת ו כ י ב ו ד
 | 09:15אתגרי המזרח התיכון – כיווני המענה המבצעי והאסטרטגי |

מליאת הרצליה

אלוף אמיר אשל ,מפקד חיל האוויר
מציג:
אלוף (מיל ).עמוס גלעד ,ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ( )IPSויו"ר סדרת כנסי הרצליה ,הבינתחומי הרצליה
 | 09:45הביטחון האישי והחוסן הלאומי |

מליאת הרצליה

רב ניצב רוני אלשיך ,מפכ"ל משטרת ישראל
מציגה:
ד"ר טלי איכנולד-דביר ,דיקנית לימודי חוץ והכשרת מנהלים ,הבינתחומי הרצליה
 | 10:20הסביבה הגלובלית :מגמות אסטרטגיות וכלכליות |

מליאת הרצליה

הכלכלה הגלובלית ומדיניות הבנקים המרכזיים
פרופ' יעקב פרנקל ,יו"ר  ;JPMorgan Chase Internationalיו"ר חבר הנאמנים של "קבוצת השלושים" ) ; (G-30לשעבר נגיד
בנק ישראל
מציג:
מר טומי שטיינר ,עמית מחקר בכיר ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ,הבינתחומי הרצליה.
שיח גיאו-אסטרטגי
מר תמיר פרדו ,לשעבר ראש המוסד
Sir John Sawers GCMG, Chairman & Partner, Macro Advisory Partners; Former Chief of the Secret Intelligence
Service (MI6); Former UK Permanent Representative to the United Nations
Amb. Dr. Dennis Ross, Counselor and William Davidson Distinguished Fellow, Washington Institute for Near East
Policy; Former Special Assistant to President Barack Obama and White House Coordinator for the Middle East, North
Africa, and the Persian Gulf Region
The Honorable Mary Beth Long, Former U.S. Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs; CoFounder & Principal, Global Alliance Advisors, LLC; Founder & Principal, M B Long & Associates, PLLC
Dr. Philip H. Gordon, Senior Fellow, Council on Foreign Relations; Former Special Assistant to President Barack
Obama and White House Coordinator for the Middle East, North Africa, and the Gulf Region; Former U.S. Assistant
Secretary of State for European and Eurasian Affairs
מנחה :מר יעקב אילון ,מגיש ראשי ,וואלה!NEWS

| 11:50

האיום המתעצם של איראן והציר הרדיקלי :האם ישראל ערוכה? |

מליאת הרצליה

אלוף (מיל ).עמוס גלעד ,ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ( )IPSויו"ר סדרת כנסי הרצליה,
הבינתחומי הרצליה
מר חגי צוריאל ,מנכ"ל המשרד לעניייני מודיעין
ד"ר אריאל (אלי) לויטה ,עמית בכיר;Carnegie Endowment for International Peace ,
לשעבר המשנה למנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית
תא"ל (מיל ).ד"ר אפרים סנה ,יו"ר מרכז  S. Daniel Abrahamלדיאלוג אסטרטגי ,המכללה האקדמית נתניה; לשעבר סגן שר
הבטחון
Ms. Danielle Pletka, Vice President for Foreign and Defense Policy, American Enterprise Institute

מנחה :מר אודי סגל ,הכתב המדיני ,חדשות ערוץ 2
 | 12:55נאום |

מליאת הרצליה

רא"ל (מיל ).משה (בוגי) יעלון ,לשעבר שר הבטחון והרמטכ"ל
מציג:
אל"מ (מיל ).ד"ר שאול שי ,מנהל המחקרים ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ( ,)IPSהבינתחומי הרצליה; לשעבר סגן ראש המועצה
לביטחון לאומי
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 | 13:15הפסקת צהריים
 | 14:00האנטישמיות החדשה וביטחון העם היהודי –
איום מופרז או סיכון ממשי? | מליאת הרצליה

 | 14:00דמוקרטיה בסכנה?

יו"ר :מר יוסי הולנדר ,יו"ר המכון הישראלי לתכנון כלכלי
תא"ל (מיל ).סימה וואקנין-גיל ,מנכ"לית המשרד לנושאים
אסטרטגיים והסברה

שיחה בשתיים
כבוד השופטת בדימוס ,דורית ביניש ,לשעבר נשיאת בית
המשפט העליון
ד"ר אילנה דיין ,עיתונאית בכירה ,ערוץ 2

Mr. Adam Milstein, National Chairman, Israeli)American Council (IAC
Mr. Rafael L. Bardají, Executive Director, Friends of
Israel Initiative; Former National Security Advisor to the
Prime Minister of Spain
Dr. Charles A. Small, Founder & Director, Institute for
)the Study of Global Antisemitism and Policy (ISGAP

|

אודיטוריום צ'ייס

-------------------------------------------------------------------מדד הישראליות המשותפת
פרופ' אלכס מינץ ,יו"ר יוזמת הישראליות המשותפת ,בית
ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,הבינתחומי
הרצליה; נשיא האגודה הישראלית למדע המדינה
הדמוקרטיה הישראלית  -מדדים השוואתיים
ד"ר מעוז רוזנטל ,בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה
ואסטרטגיה ,הבינתחומי הרצליה.
דברי סיכום:
פרופ' אמנון רובינשטיין ,בית ספר רדזינר למשפטים,
הבינתחומי הרצליה; לשעבר שר החינוך
 | 15:15ישראל  - 2017אתגרים אסטרטגיים וחברתיים |
אודיטוריום צ'ייס

מר גדעון סער ,לשעבר שר החינוך ושר הפנים
מציגה:
גב' הילה זיו ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ( ,)IPSהבינתחומי
הרצליה

| 15:30
לגיטמציה |

 | 15:30פער בלתי נסבל? כלכלה איתנה מול חברה
חלשה |אודיטוריום צ'ייס

עולים להתקפה :התמודדות ישראל עם הדה-
מליאת הרצליה

יו"ר :פרופ' רפי מלניק ,בית ספר טיומקין לכלכלה ובית ספר
לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,הבינתחומי
הרצליה

יו"ר :ד"ר רונן הופמן ,המכון למדיניות ואסטרטגיה (,)IPS
הבינתחומי הרצליה
מר צחי גבריאלי ,מנהל המערכה נגד הדה-לגיטימציה
והמשנה למנכ"ל ,המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה

דברי פתיחה:
ח"כ אורלי לוי-אבקסיס ,חברת כנסת
מר אמיר לוי ,הממונה על התקציבים ,משרד האוצר

;Ms. Fern Oppenheim, Co-Founder, Brand Israel Group
President, Applied Marketing Innovations

מר שוהם ניקולט ,מייסד שותף ומנכ"ל,
Israel-American Council

פרופ' צבי אקשטיין ,דיקן בית ספר טיומקין לכלכלה,
הבינתחומי הרצליה; לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל
פרופ' דן בן-דוד ,המחלקה למדיניות ציבורית ,אוניברסיטת
תל אביב; נשיא ומייסד" ,שורש" מוסד למחקר כלכלי-חברתי

מר ירדן בן יוסף ,מנהל  ;Act.ILמנהל תוכנית הדיפלומטיה
הציבורית ,הבינתחומי הרצליה
Mr. David Brog, Executive Director, Maccabee Task
(MTF) Force
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 | אתגר המדיניות בעידן המהפכה הטכנולוגית16:45
המתמדת | אודיטוריום צ'ייס

|  | משחקי הכס – הזירה הגלובלית16:45
מליאת הרצליה

Amb. Shivshankar Menon, Former National Security
Advisor of India; Distinguished Fellow, Brookings
Institution
Amb. Sir John Jenkins KCMG LVO, Director, The
International Institute for Strategic Studies (IISS) –
Middle East
Ms. Elissa Slotkin, Former U.S. Acting Assistant
Secretary of Defense for International Security Affairs
Dr. Celeste Wallander, President, US Russia
Foundation; Former Special Assistant to President
Barack Obama and Senior Director for Russia and
Eurasia on the National Security Council

; לשעבר יועץHealthy.io  מייסד ומנכ"ל,מר יהונתן אדירי
חדשנות וטכנולוגיה לנשיא שמעון פרס
,Team8 שותף ומנכ"ל- מייסד,) נדב צפריר.תא"ל (מיל
8200 לשעבר מפקד יחידת
אביב ע"ש- מנכ"ל המרכז הרפואי תל,פרופ' רוני גמזו
סוראסקי; לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות
 חדשות, כתבת לענייני כלכלה, גב' עמליה דואק:מנחה
2 ערוץ
מליאת הרצליה

, פרשן ועורך חדשות החוץ, מר אורן נהרי:מנחה
NEWS!וואלה

|  בין שתי דרכים – ארץ ישראל השלמה או מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית: | נאום17:40
 לשעבר שרת החוץ ושרת המשפטים,ח"כ ציפי לבני
:מציגה
 הבינתחומי הרצליה, סגנית נשיא לענייני סטודנטים,ד"ר איילת בן עזר
מליאת הרצליה

|  לקחים:פלסטיני- | תפקיד ארה"ב בתהליך השלום הישראלי18:00

; לשעבר שגריר ישראל בארצות הבריתIsrael Institute  נשיא,השגריר פרופ' איתמר רבינוביץ
Mr. David Makovsky, Ziegler Distinguished Fellow and Director, Project on the Middle East Peace Process,
Washington Institute for Near East Policy; Former Senior Advisor to the Special Envoy for Israeli-Palestinian
Negotiations at the Office of the U.S. Secretary of State
Mr. Gamal R. Helal, Former Senior Diplomatic Advisor and Interpreter to the US Government; President, Helal
Enterprises, LLC
Dr. Ziad J. Asali, President, American Task Force on Palestine
:מנחה

Ms. Judith Miller, Fox News Contributor
מליאת הרצליה

|  | ההזדמנות האזורית במזרח התיכון19:00
בשיתוף ישראל יוזמת
 ישראל יוזמת,שותף- מייסד, מר קובי הוברמן:יו"ר
נאום מרכזי

The Rt. Hon. Tony Blair, Former Prime Minister of Great Britain and Northern Ireland
Dr. Claire Spencer, Senior Research Fellow, Middle East and North Africa Programme & Second Century Initiative,
Royal Institute of International Affairs – Chatham House

 הבינתחומי הרצליה,) ויו"ר סדרת כנסי הרצליהIPS(  ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה,) עמוס גלעד.אלוף (מיל
נאום
 שר המודיעין והתחבורה,ח"כ ישראל כ"ץ
 | בהזמנה אישית בלבדRaytheon  | קבלת פנים בחסות20:30

ברכות
Amb. Thomas P. Kelly, Vice President for Foreign Policy and National Security Affairs, Raytheon International, Inc.

:מציג
 הבינתחומי הרצליה, המכון למדיניות ואסטרטגיה,) מיכאל אלתר מנהל קשרי חוץ.אל"מ (מיל
5

__________יום חמישי ,כ"ח סיון תשע"ז 22 ,יוני__________2017 ,
 08:15ה ת כ נ ס ו ת ו כ י ב ו ד
 | 09:00נאום שר הבטחון |

מליאת הרצליה

ח"כ השר אביגדור ליברמן ,שר הבטחון
מציג:
אלוף (מיל ).עמוס גלעד ,ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ( )IPSויו"ר סדרת כנסי הרצליה ,הבינתחומי הרצליה
 | 09:30נאום |

מליאת הרצליה

ח"כ השר גלעד ארדן ,השר לבטחון פנים והשר לנושאים אסטרטגיים והסברה
מציג:
מר יוסי הולנדר ,יו"ר המכון הישראלי לתכנון כלכלי
 | 09:45האם דעא"ש על סף תבוסה?

|

מליאת הרצליה

Mr. Brett McGurk, Special Presidential Envoy for the Global Coalition to Counter ISIS, U.S. Department of
State
מציג:
אלוף (מיל ).עמוס גלעד ,ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ( )IPSויו"ר סדרת כנסי הרצליה ,הבינתחומי הרצליה
 | 10:25נאום |

מליאת הרצליה

ח"כ נפתלי בנט ,שר החינוך ושר התפוצות
מציג:
עו"ד עידו שריר ,סגן נשיא למדיניות וקשרי ממשל ,הבינתחומי הרצליה
 | 10:50נאום |

מליאת הרצליה

ח"כ יאיר לפיד ,יו"ר מפלגת "יש עתיד"
מציגה:
גב' גילי דינשטיין ,מנהלת קשרי חוץ ישראל ,הבינתחומי הרצליה
11:15

| שיחה בשניים |

מליאת הרצליה

ח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג ,יו"ר האופוזיציה
עם:
מר ברק רביד ,כתב ופרשן מדיני ,הארץ
 | 11:35נאום |

מליאת הרצליה

ח"כ זהבה גלאון ,ראשת מרצ
מציג:
מר טומי שטיינר ,עמית מחקר בכיר ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ,הבינתחומי הרצליה
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 | 12:00חוסן כלכלי ,אי-שוויון ושחיתות ציבורית |

 | 12:00ארבעים שנה לביקור הנשיא סאדאת בירושלים
| אודיטוריום צ'ייס

מליאת

הרצליה

עו"ד דרור שטרום ,נשיא ,המכון הישראלי לתכנון כלכלי
ניצב (דימ ).משה מזרחי ,לשעבר ראש אגף החקירות
והמודיעין במשטרת ישראל
פרופ' אבי שמחון ,ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד
ראש הממשלה
עו"ד נוית נגב ,משרד עורכי דין שינמן-נגב-ניב
מנחה :מר אטילה שומפלבי ,כתב ופרשן פוליטיYnet ,

כבוד השופט אליקים רובינשטיין ,המשנה לנשיא בית
המשפט העליון
H.E. Khairat Hazem, Ambassador of Egypt to Israel

מנחה :גב' סמדר פרי ,עורכת בכירה לענייני מזרח תיכון,
ידיעות אחרונות

 | 1300הפסקת צהריים
 | 13:40נאום |

כנס הרצליה

Dr. Nabeel Shaath, Special Advisor for International Relations to President Abbas; General
Commissioner for International Relations, Fateh – Palestine National Liberation Movement
מציג:
ד"ר רונן הופמן ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ( ,)IPSהבינתחומי הרצליה
 | 14:00שלום או היעדרו :השלכות על הביטחון הלאומי
|מליאת הרצליה

 | 14:05תקשורת חופשית – האמנם? |

דברי פתיחה :מר יורם כהן ,לשעבר ראש השב"כ

יו"ר :ד"ר נועם למלשטריך לטר ,דיקן בית ספר סמי עופר
לתקשורת ,הבינתחומי הרצליה
מר ברוך קרא ,כתב ופרשן לענייני משפט ,חדשות ערוץ 10
מר אלדד קובלנץ ,מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי "כאן"
ד"ר דרור אידר ,ישראל היום
ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר ,מנהלת המרכז לערכים
דמוקרטיים וראש התכנית לרפורמות במדיה ודמוקרטיה
בעידן המידע ,המכון הישראלי לדמוקרטיה; חברת נשיאות
מועצת העיתונות
גב' עינת פישביין ,עיתונאית ,ממייסדות" ,המקום הכי חם
בגיהנום"

ח"כ עפר שלח ,יו"ר ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין
הכוח של ועדת החוץ והבטחון של הכנסת
אלוף (מיל ).גרשון הכהן ,מרכז בגין-סאדאת ללימודי
אסטרטגיה ,אוניברסיטת בר אילן
תא"ל (מיל ).מיכאל (מייק) הרצוג ,עמית מילטון פיין,
Washington Institute for Near East Policy

מר אבי יששכרוף ,כתב ופרשן לענייני מזרח תיכון ,אתר
חדשות וואלה וTimes of Israel -
מנחה :מר ברק רביד ,כתב ופרשן מדיני ,הארץ
 | 15:15יחסי ארה"ב-ישראל בעידן טראמפ :רק
הזדמנויות או גם סיכונים? ||מליאת הרצליה
דברי פתיחה:
Amb. Tina Kaidanow, Principal Deputy Assistant
Secretary of State, Bureau of Political-Military Affairs,
U.S. Department of State

השגריר זלמן שובל ,לשעבר שגריר ישראל בארה"ב
השגריר דני איילון ,לשעבר שגריר ישראל בארה"ב ולשעבר
סגן שר החוץ
The Honorable Mary Beth Long, Former U.S. Assistant
;Secretary of Defense for International Security Affairs
;Co-Founder & Principal, Global Alliance Advisors, LLC
Founder & Principal, M B Long & Associates, PLLC
Amb. Daniel B. Shapiro, Former U.S. Ambassador to
Israel; Distinguished Visiting Fellow, Institute for
)National Security Studies (INSS
Mr. Amos Hochstein, Former Special Envoy for
International Energy Affairs at the U.S. Department of
State; Vice President and Senior Advisor, Tellurian

אודיטוריום צ'ייס

 | 15:10מזרח תיכון בטלטלה :ממצאי סימולציות |
אודיטוריום צ'ייס

הסימולציה של כנס הרצליה :ישראל בעימות
רב חזיתי
יו"ר  :אל"מ (מיל ).ד"ר שאול שי ,מנהל המחקרים ,המכון
למדיניות ואסטרטגיה ( ,)IPSהבינתחומי הרצליה; לשעבר
סגן ראש המועצה לביטחון לאומי
& Prof. Charles Tenenbaum, Director, Conflict
Development Program, Sciences Po Lille
Prof. SU Hao, President, Beijing Geopolitical Strategy
and Development Association; Department of
Diplomacy, China Foreign Affairs University

יחסי ארה"ב – איראן
פרופ' בועז גנור ,דיקן בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה
ואסטרטגיה ,מנכ"ל ומייסד המכון למדיניות נגד טרור ),(ICT
הבינתחומי הרצליה

מנחה :ד"ר רונן ברגמן ,פרשן צבאי-מדיני בכיר ,ידיעות
אחרונות
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 | 16:30תהליך קבלת ההחלטות ברמה הלאומית :האם
התהליך משפיע על התוצאה? | מליאת הרצליה

 | 16:00מגמות בטרור העולמי |

יו"ר :עו"ד דב ויסגלס ,לשעבר ראש הלשכה של ראש
הממשלה אריאל שרון

יו"ר :פרופ' בועז גנור ,דיקן בית ספר לאודר לממשל,
דיפלומטיה ואסטרטגיה ,מנכ"ל ומייסד ,המכון למדיניות נגד
טרור ) ,(ICTהבינתחומי הרצליה

אלוף (מיל ).עמוס גלעד ,ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה
( )IPSויו"ר סדרת כנסי הרצליה ,הבינתחומי הרצליה
פרופ' עוזי ארד ,לשעבר ראש המועצה לבטחון לאומי והיועץ
לבטחון לאומי של ראש הממשלה
אלוף (מיל ).יעקב עמידרור ,לשעבר ראש המועצה לבטחון
לאומי והיועץ לבטחון לאומי של רה"מ
השגריר רון פרושאור ,יו"ר הקתדרה לדיפלומטיה בינלאומית
ע"ש אבא אבן ,בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה
ואסטרטגיה ,הבינתחומי הרצליה; לשעבר שגריר ישראל
לאו"ם ומנכ"ל משרד החוץ

אודיטוריום צ'ייס

מר שבתי שביט ,ראש המוסד לשעבר; יו"ר הוועד המנהל,
המכון למדיניות נגד טרור ) ,(ICTהבינתחומי הרצליה; יו"ר
Athena

מר דן מרידור ,לשעבר סגן ראש הממשלה; לשעבר השר
לענייני מודיעין ואנרגיה אטומית
אלוף (מיל ).אהרן זאבי-פרקש ,לשעבר ראש אגף המודיעין
בצה"ל; מנכ"ל ומייסד FST Biometrics

 | 17:10זוועות דאע"ש – עדות אישית |

אודיטוריום צ'ייס

יו"ר :מר הנרייקה צימרמן ,עיתונאי ,מומחה לענייני מזרח
תיכון ויחסים בינלאומיים; בית ספר לאודר לממשל,
דיפלומטיה ואסטרטגיה ,הבינתחומי הרצליה.
Ms. Lisa Miara, Spring of Hope Foundation

 | 17:20סקירת ראש אמ"ן |

מליאת הרצליה

אלוף הרצי הלוי ,ראש אגף המודיעין
מציג:
אלוף (מיל ).עמוס גלעד ,ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ( )IPSויו"ר סדרת כנסי הרצליה ,הבינתחומי הרצליה
 | 18:00נאום |

כנס הרצליה

רא"ל (מיל ).אהוד ברק ,לשעבר ראש הממשלה ולשעבר שר הבטחון
מציג:
ד"ר רונן הופמן ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ( ,)IPSהבינתחומי הרצליה
 | 18:45מעמד נעילה ונאום כנס הרצליה | כנס הרצליה
נאום
פרופ' אוריאל רייכמן ,נשיא ומייסד ,הבינתחומי הרצליה
הענקת מגן הרצל:
השגריר זלמן שובל ,לשעבר שגריר ישראל בארה"ב
נאום הרצליה

כבוד נשיא המדינה ,מר ראובן (רובי) ריבלין
התקווה
בביצוע אנסמבל הקשתנים של הקונסרבטוריון העירוני הרצליה בניצוחה של הגב' חנה רוזן
והזמרת ליאל ברזאני ,סטודנטית בבית-ספר סמי עופר לתקשורת ,הבינתחומי הרצליה
מנחה:
מר יונתן דייויס ,ראש בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי וסגן הנשיא לקשרי חוץ ,הבינתחומי הרצליה
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דיוני שולחן עגול
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 הChatham -
 )Houseוההשתתפות בהם פתוחה רק לדוברי הכנס ,למשתתפי  Executiveו ,Gold Executive-או למוזמנים באופן אישי.

________יום שלישי,כ"ו תמוז תשע"ז 20 ,יוני _________2017 ,
 | 11:00חלופות לתפיסת הביטחון של ישראל |
בעברית .לא לייחוס ,בהזמנה בלבד

C-228

יו"ר :אל"מ (מיל ).ד"ר שאול שי ,מנהל המחקרים ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ( ,)IPSהבינתחומי הרצליה; לשעבר סגן ראש
המועצה לביטחון לאומי
אלוף (במיל ).פרופ' יצחק בן-ישראל ,ראש מרכז בלווטניק למחקר סייבר בינתחומי וראש סדנת יובל נאמן למדע ,טכנולוגיה
וביטחון ,אוניברסיטת תל אביב
ח"כ עפר שלח ,חבר וועדת החוץ והבטחון של הכנסת ויו"ר סיעת "יש עתיד"
תא"ל (מיל ).איתי ברון ,לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן
פרופ' אלכס מינץ  ,נשיא האגודה הישראלית למדע המדינה; בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,הבינתחומי
הרצליה.
אלוף (מיל ).עמוס גלעד ,ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ( )IPSויו"ר סדרת כנסי הרצליה ,הבינתחומי הרצליה
ד"ר צ'ק פרייליך ,מרצה ועמית בכיר באוניברסיטת הרווארד; מרצה ,בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה,
הבינתחומי הרצליה; לשעבר סגן ראש המועצה לבטחון לאומי
מר רון בן-ישי ,חדשות YNET

 | 14:00ביטחון מים במזרח התיכון – אתגרים והזדמנויות |
באנגלית .לא לייחוס ,בהזמנה בלבד .בשיתוף  EcoPeaceוקרן קונרד אדנאוור.
C-110

יו"ר :פרופ' שאול משעל ,ראש חטיבת מזרח תיכון ,בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,הבינתחומי הרצליה
דברי פתיחה:
Dr. Michael Borchard, Head, Konrad-Adenauer-Stiftung Office in Israel

עו"ד גדעון ברומברג ,מנהל  Ecopeace Middle Eastבישראל
השגריר ד"ר עודד ערן ,עמית מחקר בכיר ,המכון למחקרי ביטחון לאומי ()INSS
Eng. Saad Abu-Hammour, Secretary General, Jordan Valley Authority, Hashemite Kingdom of Jordan
Ms. Nada Majdalani, Palestinian Acting Director, EcoPeace
H.E. Dr. Clemens von Goetze, Ambassador of Germany to Israel

אל"מ (מיל ).ד"ר שאול שי ,מנהל המחקרים ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ( ,)IPSהבינתחומי הרצליה; לשעבר סגן ראש המועצה
לביטחון לאומי
Dr. Lorenz Peterson, Director of Climate Change, Rural Development and Infrastructure Division, GIZ – German
Society for International Cooperation
Mr. Ryan Bowles, Regional Environmental Officer for North Africa and the Middle East, U.S. Embassy, Amman,
Jordan
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____________יום רביעי ,ה 21-ליוני_____________2017 ,
 | 09:30שירות נשים בצה"ל |
בעברית .פתוח .בשיתוף פורום דבורה.

אקווריום

יו"ר :אל"מ (מיל ).עו"ד פנינה שרביט-ברוך ,פורום דבורה והמרכז למחקרי בטחון לאומי ()INSS
עו"ד אתי לבני ,יו"ר פורום דבורה
תא"ל שרון ניר ,יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר
הרב דוד סתיו ,רב הישוב שהם יו"ר ארגון רבני צהר
ד"ר נרי הורוביץ ,יו"ר חברת אגורא
גב' אלינור דוידוד ,אחראית הדרת נשים ,שדולת הנשים
גב' ורד סוויד ,מנהלת מיזם הדרך למנהיגות; לשעבר יועצת ראש הממשלה לקידום מעמד האישה
ד"ר מיטל עירן-יונה ,חוקרת בכירה ,מכון ויצמן למדע
תא"ל (מיל ).רחל טבת-ויזל ,מנכ"לית הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים; לשעבר יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר
תא"ל (מיל ).אורן אבמן ,לשעבר ראש חטיבת יבשה ומפקד מערך יחידות השדה
תא"ל (מיל ).רועי אלקבץ ,מנכ"ל Defense3
 | 11:30התמיכה הנוצרית כנכס אסטרטגי של ישראל |
באנגלית .פתוח .בשיתוף ה.International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ)-
יו"ר:
C-110

)Mr. David Parsons, Vice President & Senior Spokesman, International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ
Dr. Jerry Johnson, President, National Religious Broadcasters
Dr. Luis Fernandez Solares, Guatemala National Director, International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ); Pastor,
Iglesia de Jesucristo La Familia de Dios, Guatemala City; Founder, Canal 27 Christian Television
)Mr. Gottfried Buehler, Germany National Director, International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ
Dr. Rev. Abdou Maiga, Senegal National Director & Special Coordinator for West Africa, International Christian
)Embassy Jerusalem (ICEJ
Mr. Joseph Chou, Taiwan National Director, International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ); Former senior
representative with Siemens in China
מר עקיבא תור ,ראש חטיבת תפוצות ודתות ,משרד החוץ

 | 11:45סדקים בברית? מגמות עומק ביחסי ארה"ב-ישראל |
אנגלית .פתוח
יו"ר :ד"ר רונן הופמן ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ,הבינתחומי הרצליה
ד"ר אמנון כוורי ,בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה; חוקר בכיר במכון מחקר למדיניות ואסטרטגיה (,)IPS
הבינתחומי הרצליה
אקווריום

Ms. Fern Oppenheim, Co-Founder, Brand Israel Group; President, Applied Marketing Innovations

ח"כ איילת נחמיאס ורבין ,המחנה הציוני
סא"ל (מיל ).אביטל ליבוביץ ,מנהלת ,משרד הוועד היהודי האמריקני ( )AJCבישראל
גב' רבקה (בקי) כספי  ,סגנית נשיא בכירה לתחומים גלובליים ומנכ"ל ישראל ,ארגון הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה
מר ליאור וינטרוב ,סגן נשיא ומנהל המשרד הישראליThe Israel Project )TIP( ,
מר שוהם ניקולט ,מייסד שותף ומנכ"לIsraeli American Council ,
מר אבינועם בר-יוסף ,מייסד ונשיא המכון לתכנון מדיניות העם היהודי ()JPPI
מר דיוויד סיגל ,מנכ"ל ,ELNET-Israel ,לשעבר קונסול כללי בדרום מערב ארצות הברית
 | 14:00הכורדים במשוואת הכוחות בסוריה ובעיראק – ויחסיהם עם ישראל|
באנגלית .לא לייחוס .בהזמנה בלבד.
יו"ר :תא"ל (מיל ).מיכאל (מייק) הרצוג ,עמית מילטון פייןWashington Institute for Near East Policy ,
מומחה בכיר מהחבל הכורדי האוטונומי
C-110
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 | 14:30סימולציה – ישראל בעימות רב-חזיתי | אקווריום
אנגלית ,לא לייחוס ,בהזמנה בלבד
בשיתוף עם בית הספר וודרו ווילסון ליחסים ציבוריים ובינלאומיים ,אוניברסיטת פרינסטון ,האוניברסיטה ליחסים בינלאומיים בסין,
המכון למדע המדינה פריז

מארגן הסימולציה
אל"מ (מיל ).ד"ר שאול שי ,מנהל המחקרים ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ( ,)IPSהבינתחומי הרצליה; לשעבר סגן ראש המועצה
לביטחון לאומי
ישראל:
שגריר זלמן שובל ,לשעבר שגריר ישראל בארה"ב
אלוף (מיל ).גרשון הכהן ,מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים ,אוניברסיטת בר-אילן
ח"כ אלוף (מיל ).איל בן ראובן ,מפקד החזית הצפונית במלחמת לבנון השנייה
ד"ר שביט מטיאס ,ראש חטיבת דיפלומטיה ויישוב סכסוכים ,בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,הבינתחומי
הרצליה; לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לתחום הבינלאומי
אל"מ (מיל ).ד"ר שמואל אבן ,עמית מחקר בכיר ,המכון למחקרי ביטחון לאומי ()INSS
ארה"ב:
השגריר אלון פנקס ,לשעבר קונסול ישראל בניו יורק
ד"ר אמנון כוורי ,בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ועמית במכון למדיניות ואסטרטגיה ( ,)IPSהבינתחומי
הרצליה
אל"מ (מיל ).ד"ר ערן לרמן ,לשעבר סגן ראש המטה לביטחון לאומי; מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים ,אוניברסיטת בר-
אילן
The Honorable Rep. Steve Israel, Chairman, Long Island University’s Global Institute
Ms. Judith Miller, Fox News Contributor

רוסיה:
מר יורי קוגן ,שותף-מנהל ;Ergo Oriens Consultants ,המכון למדיניות נגד טרור ( ,)ICTהבינתחומי הרצליה
גב' ורה מיכלין-שפיר ,עמיתת מחקר ,המכון למחקרי ביטחון לאומי ()INSS
השגריר צבי מגן ,עמית מחקר בכיר ,המכון למחקרי ביטחון לאומי ( ;)INSSלשעבר שגריר ישראל ברוסיה ובאוקראינה
האיחוד האירופי:
מר דיוויד סיגל ,מנכ"לELNET-Israel ,
ד"ר אסתר לופטין ,מנהלת המרכז ללימודי אירופה ,הבינתחומי הרצליה
Prof. Charles Tenenbaum, Director of the Conflict & Development Program, Sciences Po CERI Paris

הרפובליקה העממית של סין:
Prof. SU Hao, China Foreign Affairs University
גב' קאריס ויטה ,מייסדת SIGNAL – Sino-Israel Global Network & Academic Leadership

טורקיה:
השגריר ד"ר אלון ליאל ,לשעבר שגריר ישראל בטורקיה ,לשעבר מנכ"ל משרד החוץ
ד"ר גליה לינדנשטראוס ,עמיתת מחקר ,המכון למחקרי ביטחון לאומי ()INSS
איראן:
מר מאיר ג'בדנפר ,מומחה לעניינים איראניים ,בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה; עמית מחקר ,המכון למדיניות
ואסטרטגיה ( ,)IPSהבינתחומי הרצליה
גב' סימה שיין ,עמיתת מחקר בכירה ,המכון למחקרי ביטחון לאומי ()INSS
ד"ר אמילי לנדאו ,עמיתת מחקר בכירה ,המכון למחקרי ביטחון לאומי ()INSS
ד"ר רז צימט ,עמית מחקר ,מרכז אליאנס ללימודים איראניים ,אוניברסיטת תל-אביב; עמית מחקר ,המכון למחקרי ביטחון לאומי
()INSS

סוריה – משטר אסד:
אל"מ (מיל ).פסח מלובני ,חוקר בכיר לשעבר בחטיבת המחקר של אגף המודיעין
אל"מ (מיל ).יאיר פרוימוביץ ,מנכ"ל I2C
סוריה – ג'אבת אל נוסרה והאופוזיציה:
ד"ר מיכאל ברק חוקר ומנהל פרויקטים ,המכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור ( ,)ICTהבינתחומי הרצליה
דאע"ש:
ד"ר אורי גולדברג ,עמית מחקר ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ( ,)IPSהבינתחומי הרצליה; מרצה במכללה לביטחון לאומי
גב' שרונה מזליאן לוי ,בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,הבינתחומי הרצליה
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חזבאללה ולבנון:
ד"ר איתן עזאני ,סמנכ"ל המכון למדיניות נגד טרור ( ,)ICTהבינתחומי הרצליה
אל"מ (מיל ).ד"ר ראובן ארליך ,מנהל מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית ,המרכז למורשת המודיעין
מר עידן לנדאו ,המכון למדיניות נגד טרור ( ,)ICTהבינתחומי הרצליה
תא"ל (מיל ).חגי מרדכי ,לשעבר ראש מטה זרוע היבשה של צה"ל
עיראק:
פרופ' אמציה ברעם ,ראש המרכז לחקר עיראק ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר רונן זיידל ,סגן ראש המרכז לחקר עיראק ,אוניברסיטת חיפה
הרשות הפלסטינית:
פרופ' שאול משעל  ,ראש חטיבת מזרח תיכון ,בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,הבינתחומי הרצליה
ד"ר דורון מצא ,עמית מחקר ,הפורום לחשיבה אזורית; עמית מחקר ,המכון למחקרי ביטחון לאומי ()INSS
ד"ר רונית מרזן ,בית הספר למדעי המדינה ,אוניברסיטת חיפה; עמיתת מחקר ,הפורום לחשיבה אזורית
סא"ל (מיל ).יוחנן צורף ,המשרד לענייני מודיעין
חמאס:
תא"ל (מיל ).שלום הררי ,חוקר בכיר ,המכון למדיניות נגד טרור ( ,)ICTהבינתחומי הרצליה; עמית מחקר בכיר MEMRI

אל"מ (מיל ).יונתן פיגל ,חוקר בכיר ,המכון למדיניות נגד טרור ( ,)ICTהבינתחומי הרצליה
סא"ל (מיל ).אלון אביתר ,יועץ למשרד מתאם הפעולות בשטחים
מצרים:
השגריר יצחק לבנון ,לשעבר שגריר ישראל למצרים; עמית מחקר ,המכון למדיניות נגד טרור ,הבינתחומי הרצליה
הגב' רות וסרמן לנדה ,פרשנית לזירה הבינלאומית והמזרח התיכון
ירדן:
מר אריאל שפרנסקי ,מנהל המחלקה למזרח התיכון ,המרכז למחקר מדיני ,משרד החוץ
Prof. Riad al Khouri, Director for Middle East, GeoEconomica GmbH

גב' יפעת רשף ,מנהלת המחלקה לירדן ,סוריה ולבנון ,אגף מזרח תיכון ,משרד החוץ
ערב הסעודית ומדינות המפרץ הפרסי:
ד"ר מיכל יערי ,האוניברסיטה הפתוחה
גב' ענבל ניסים ,האוניברסיטה הפתוחה
צוות ניהול הסימולציה:
ד"ר לסלי טריס ,בי"ס לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,הבינתחומי הרצליה ,עמיתת מחקר במכון למדיניות ואסטרטגיה
()IPS

מר מתן הוברמן ,בי"ס לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,הבינתחומי הרצליה
מר אורי ברזל ,בי"ס לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,הבינתחומי הרצליה
גב' ימית אריקסון ,בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,הבינתחומי הרצליה
 | 16:15מדינה בעלטה | C-110
עברית .דיון סגור .בהזמנה בלבד.
מנחה :ד"ר אהוד גנניEIS Council,
תא"ל (מיל ).בצלאל טרייבר ,ראש רשות החירום הלאומית*
תא"ל (מיל ).זאב צוק רם ,סגן ראש המטה לבטחון לאומי
מר אבי שניאורEIS Council ,
ד"ר סיניה נתניהו ,מדענית ראשית ,המשרד להגנת הסביבה
מר יצחק בלמאס ,משנה למנכ"ל ,חברת החשמל
פרופ' קולין פרייס ,החוג לגיאופיזיקה ,אונ' תל אביב
מר יונה יהב ,ראש עיריית חיפה
מר איתן פרנס ,מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל
פרופ' בועז גנור ,דיקן בית ספר ל אודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,מנכ"ל ומייסד ,המכון למדיניות נגד טרור ),(ICT
הבינתחומי הרצליה
מר ארז קריינר ,לשעבר ראש רא"ם
אל"מ (מיל ).יחיאל קופרשטיין ,לשעבר רמ"ח אוכלוסיה ,פיקוד העורף
מר שמעון ראש ,ר' מערך משק לשעת חירום ,מקורות
רס"ן שי רוזנברג ,נציג אגף תקשו"ב בצה"ל
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_________חמישי ,כ"ח סיון ,תשע"ז 22 ,יוני _________2017
 | 11:40יציבות משטרים במזרח התיכון :ההיבט הכלכלי |
באנגלית .לא לייחוס .בהזמנה בלבד.
יו"ר :ד"ר עמית מור ,מנכ"ל אקו-אנרג'י; עמית מחקר במכון למדיניות ואסטרטגיה ( ,)IPSהבינתחומי הרצליה
פרופ' אייל זיסר  ,סגן הרקטור ומופקד הקתדרה להיסטוריה של המזרח התיכון בן ימינו על שם יונה ודינה אתינגר,
אוניברסיטת תל אביב
פרופ' יואב יאיר ,דיקן בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל ,כיל ובזן ,הבינתחומי הרצליה
ד"ר דן שיפטן ,ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי ,אוניברסיטת חיפה
אקווריום

Mr. Amos Hochstein, Former Special Envoy for International Energy Affairs at the U.S. Department of State; Vice
President and Senior Advisor, Tellurian
Mr. Gamal R. Helal, Former Senior Diplomatic Advisor and Interpreter to the US Government; President, Helal
Enterprises, LLC

ח"כ קסניה סבטלובה ,המחנה הציוני
Mr. Elias Zananiri, Vice-Chairman, PLO Committee for Interaction with the Israeli Society
 | 14:00בעקבות הבחירות הנשיאותיות :אירן לאן? |
באנגלית .לא לייחוס .בהזמנה בלבד
יו"ר :מר מאיר ג'בדנפר  ,מומחה לעניינים איראניים ,בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה; עמית מחקר ,המכון
למדיניות ואסטרטגיה ( ,)IPSהבינתחומי הרצליה
פרופ' דוד מנשרי ,פרופסור אמריטוס ועמית מחקר בכיר במרכז אליאנס למחקרים איראניים ובמרכז דיין ללימודי מזרח תיכון
ואפריקה ,אוניברסיטת תל אביב
ד"ר סולי שאהוור ,ראש מרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר רז צימט ,עמית מחקר ,מרכז אליאנס ללימודים איראניים ,אוניברסיטת תל-אביב; עמית מחקר ,המכון למחקרי ביטחון
לאומי ()INSS
גב' סימה שיין ,עמיתת מחקר בכירה ,המכון למחקרי ביטחון לאומי ()INSS
אקווריום

 | 14:00אירופה חדשה? השלכות על המזרח התיכון וישראל | C-110

באנגלית .לא לייחוס .בהזמנה בלבד .בשיתוף ) European Leadership Network (ELNETוהפורום לדיאלוג
אסטרטגי ()FSD
דברי פתיחה:
מר דן קטריבס ,ראש אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים בהתאחדות התעשיינים ומנהל קשרי החוץ של לשכת התיאום של
הארגונים הכלכליים; חבר הוועד המנהלELNET-Israel ,
H.E. Lars Faaborg-Andersen, Ambassador, Head of the Delegation of the European Union to the State of Israel

יו"ר:
מר דיוויד סיגל ,מנכ"לELNET-Israel ,
מר הרב קינון ,כתב מדיני ,ג'רוזלם פוסט
מתדיינים:
פרופ' עוזי ארד ,לשעבר ראש המועצה לבטחון לאומי והיועץ לבטחון לאומי של ראש הממשלה
Dr. Philip H. Gordon, Senior Fellow, Council on Foreign Relations; Former Special Assistant to President Barack
Obama and White House Coordinator for the Middle East, North Africa, and the Gulf Region; Former U.S. Assistant
Secretary of State for European and Eurasian Affairs
H.E. Hélène Le Gal, Ambassador of France to Israel
H.E. Dr. Clemens von Goetze, Ambassador of Germany to Israel

השגריר ג'רמי יששכרוף ,המשנה למנכ"ל וראש המערך המולטילטרלי ,משרד החוץ
Mr. Robert Vass, President, GLOBSEC
Mr. Christian-Peter Hanelt, Senior Expert, Project “Europe and the Middle East”, Bertelsmann Stiftung
Mr. Bruno Lété, Transatlantic Fellow for Security & Defence Policy, German Marshall Fund, Brussels

ח"כ קסניה סבטלובה ,המחנה הציוני
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|  | משחקי הכס – זירת המזרח התיכון15:45
. בהזמנה בלבד. לא לייחוס.באנגלית
 הבינתחומי הרצליה,)IPS(  המכון למדיניות ואסטרטגיה, עמית מחקר בכיר,אלטמן- ד"ר ישראל אלעד:יו"ר
אקווריום

Amb. Sir John Jenkins KCMG LVO, Director, The International Institute for Strategic Studies (IISS) – Middle East
Mr. Salman Shaikh, CEO, The Shaikh Group
Ms. Elissa Slotkin, Former U.S. Acting Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs

 האוניברסיטה הפתוחה,ד"ר מיכל יערי
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