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   בינואר 20, ראשוןיום 
  ירושלים, משכן הכנסת

  
  

     התכנסות ורישום8:00
  

  מושבי הבוקר  09:30
  

  * ר כנס הרצליה"יו; המרכז הבינתחומי הרצליה, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, עוזי ארד' פרופ  –בפתחו של כנס 
  

  2008 לשנת "יהמדדי הרצל" –מאזן החוסן הלאומי 
   *כנסת של הביטחוןהחוץ והר ועדת "יו, צחי הנגביכ "ח : ר"יו

  * המרכז הבינתחומי הרצליה,  אריסון למינהל עסקיםבית ספר ,דיקן מייסד, אמיר ברנע' פרופ
  *  מועצה לביטחון לאומי לכלכליהיועץ לשעבר ה, זלמן שיפרר "ד

   *ל מכון ראות"מנכ, גדעון גרינשטייןמר 
  * אוניברסיטת חיפה, ראש בית הספר למדעי המדינה, דור- בןגבריאל' פרופ
   *ל"צה, ף התכנוןראש אג, עידו נחושתןאלוף 
 דיון

  
  

  2008  לשנתסקר הפטריוטיות בישראל
  * מרכז שלם,  אסטרטגייםמכון אדלסון ללימודים, עמית בכיר, מיכאל אורן 'פרופ:  ר"יו

  * ל אביבאוניברסיטת ת, כיםלישוב סכסותוכנית הראש , אפי יער' פרופ
   *מרכז יצחק רבין לחקר ישראל, ר הועד המנהל"יו, דליה רבין ד"עו
  * ל"צה, ראשיונוער קצין חינוך , אלי שרמייסטרל "תא
    *ועדת החוץ והביטחון של הכנסתחבר , אפי איתם.) מיל(ל "כ תא"ח
   *הכנסת של וועדה לענייני ביקורת המדינההחבר ,  וילן)אבו (אבשלוםכ "ח

 דיון
  
  

  ארוחת צהריים  13:00
 

    מושבי אחר הצהריים14:00
  

    וביטחון לאומיינוי האקליםש: בעקבות ועידת באלי
  * קרן קיימת לישראל, ר דירקטוריון"יו, אפי שטנצלר מר  :מבוא

Prof. Bjorn Lomborg, Director, Copenhagen Consensus Center * 
  

   *מכון ויצמן למדע, המחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרגיה, דן יקיר 'פרופ
  *אוניברסיטת חיפה , סביבההחוג לגיאוגרפיה ולימודי , שלומית פזר "ד
  *  הסביבה של הכנסתנתר ועדת הפנים והג"יו, פינס-פזכ אופיר "ח
  * חברתית של הכנסת-ר השדולה הסביבתית"יו, דב חניןכ "ח

 דיון
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  וקבלת החלטות ומיביטחון לאמדיניות 
   * הכנסתראש-בתשסגנית יו, קולט אביטלכ השגרירה "ח  :ר"יו

הוועדה הממשלתית לבדיקת אירועי מלחמת חבר ;  לתכנון מדיניות העם היהודיהמכון  , מייסדנשיא, יחזקאל דרור' פרופ
  ) *וועדת וינוגרד(לבנון השנייה 

   * החוץ והביטחון של הכנסתר ועדת"יוו שר האוצר, שר המשפטים לשעבר, דן מרידורד "עו
    *כנסת של הביטחוןהחוץ והועדת חברת , עמירה דותן.) מיל (ל"תאכ "ח
  * מזכיר הממשלהלשעבר;  דום מעמד האישה של הכנסתועדה לקי ר"יו, גדעון סערכ "ח

 דיון
  

    *מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור,  מיכה לינדנשטראוסהשופט
  
 

  ומיחוקה וחוסן לא, חוק
  המרכז הבינתחומי הרצליה,  ופיתוחהמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, משה בר ניב'   פרופ:ר"יו

  * המרכז הבינתחומי הרצליה , בית ספר רדזינר למשפטים;  בית המשפט העליון, נשיא בדימוס, אהרון ברק' השופט פרופ
  
 

  ת ישראל והעם היהודימעמד ירושלים כביר
  * מרכז שלם, עמיתה בכירה; האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון לארכיאולוגיה, אילת מזרר "ד  :ר"יו

   * הקונגרס היהודי העולמי, הנציג בישראל, עודד ערןר "השגריר ד
 *אוניברסיטת תל אביב , זאב סגל' פרופ

  *  הכנסתאשרב השיו לשעבר, ראובן ריבליןכ "ח
 *  מכון ירושלים לחקר ישראלל"מנכ, אורה אחימאיר' הגב
 דיון

  
  

  חגיגיתארוחת ערב  ופתיחההמעמד   19:45
  

  * נסת הכראש-שבתיו, דליה איציק' גב  :פתיחה
  

  * המרכז הבינתחומי הרצליה, מייסדנשיא , אוריאל רייכמן' פרופ  : ברכות
  * סגן ראש הממשלה לשעבר;  מרכז שלם, מכון אדלסון ללימודים אסטרטגיים ר"יו, נתן שרנסקימר 

  
  *נשיא המדינה , שמעון פרסמר    :דברים

  *ל"צה, ראש המטה הכללי, גבי אשכנזיל "רא
  

  * ר כנס הרצליה"יו; המרכז הבינתחומי הרצליה, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, י ארדעוז' פרופ  :  הנחייה
  

   מנצח אבנר בירון– ורת קאמרטה ירושליםתזמ :פרקי נגינה
  
  

   בינואר 21, יום שני
 הרצליה, מלון דניאל

  
 

09:00-13:00  
  במזרח תיכון גרעיניויציבות הרתעה :  הבינלאומיהשולחן העגול
  דלמוזמנים בלב

  
    מושבי הבוקר08:30

  
  החברה בישראלעדוף תכניות לחיזוק תגישה ל – "הסכמת הרצליה"

  *  בנק הפועליםל"מנכ, צבי זיומר  : מבוא
  *  ראש הממשלהדמשר, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, מנואל טרכטנברג' פרופ

   *ועדת הכספים של הכנסת, אבישי ברוורמן' כ פרופ"ח
   *והשיכון שר הבינוי ,זאב בויםמר 
 דיון

  
  

   למשק הישראליעתידיים מנועי צמיחה 
  * המכון הישראלי לתכנון כלכלי ר"יו, יוסי הולנדר מר  : ר"יו

  * א"אוניברסיטת ת, ש איתן ברגלס"ס לכלכלה ע"ביה ; משנה לנגיד בנק ישראל, צבי אקשטיין 'פרופ
  *הבנק הבינלאומי הראשון ל"מנכ, סמדר ברבר צדיקח "רו
  *ל המכון הישראלי לתכנון כלכלי "מנכ, דרור שטרוםד "עו
 * מ" מודלים כלכליים בעל"מנכ, יעקב שייניןר "ד

  שר התיירות, 'יצחק אהרונוביץמר 
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 דיון
  עידן ההזדמנות היצירתית

  * שרגא בירן ד"עו  :ר"יו
Mr. James Wolfensohn, Former President of the World Bank;  Chairman & CEO, Wolfensohn & 
Company * 
Prof. Bjorn Lomborg, Director, Copenhagen Consensus Center * 
Mr. Simon Rosenberg, President, New Democrat Network * 

 דיון
 

  * נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר' פרופ
  
  

  ארוחת צהריים  13:30
Mr. Robert Rechnitz, Principal, Bomel Companies *         מציג                                                                  :                                    

ראש הממשלה לשעבר ראש האופוזיציה ו, בנימין נתניהו כ"ח  
Rt. Hon. Tony Blair, Quartet Representative; Former Prime Minister of the United Kingdom 
Secretary William Cohen, Chairman and CEO, Cohen Group; Former US Secretary of Defense * 

 
  

    מושבי אחר הצהריים15:00
   

  מגמות ותהליכים כלכליים גלובאליים
  * העולמיAIGר "סגן יו  ;30-ר קבוצת ה"יו, יעקב פרנקל' פרופ  :ר"יו

Dr. Irwin Stelzer, Director, Center for Economic Policy Studies, Hudson Institute *  
Mr. Thomas Donohue, President and CEO, US Chamber of Commerce * 
Dr. Péter Medgyessy, Former Prime Minister of Hungary * 
Mr. Ben J. Wattenberg, Senior Fellow, American Enterprise Institute * 

 דיון
  
  

  הקשרים לאומיים ובינלאומיים  –ות י ומדינביטחון אנרגיה
Mr. Robert McNally, Managing Director, Tudor Investment Corporation *                                           :בואמ
 Dr. Edward Morse, Managing Director and Chief Energy Economist, Lehman Brothers * 
Ms. Ann Eggington, Head of Division for Europe, Middle East and Africa, Office of Global Energy 
Dialogue, International Energy Agency * 

  * א"קצא, ר קבוצת החברות"נשיא ויו, אורן שחור.) מיל(אלוף 
 דיון

 
  

  בהקשריו האזוריים ערבי- הישראליתהליך ההסדרים
  * משרד הביטחון, מדיני-ראש האגף הביטחוני, עמוס גלעד.) מיל( אלוף  :ר"יו

Prof. Irwin Cotler, Member of Parliament, Canada * 
  * מרכז שלם,  המכון ללימודים אסטרטגיים ,עמית בכיר, מרטין קרמר' פרופ
  *ל אביב אוניברסיטת ת, גרפיה וסביבת האדםהחוג לגיאו, גדעון ביגר' פרופ

Amb. Dr. Robert Hunter, President, Atlantic Treaty Association;  Senior Advisor, RAND Corporation * 
Mr. Lee Smith, Visiting Fellow, Hudson Institute * 

 דיון
  
  

 ארוחת ערב 20:00
                               * Ms. Shula Bahat, Associate Executive Director, American Jewish Committee:מציגה

   
  * ממשלהראש ה לשעבר;  שר הביטחון, אהוד ברק .)מיל(ל "רא

Mr. Maxime Verhagen, Minister of Foreign Affairs, the Netherlands * 
  
  

  תגר האסלאם הרדיקאלי –"  לילהשיח" 21:30
  הפורום האטלנטי של ישראלבשיתוף

  * המרכז הבינתחומי הרצליה, דיפלומטיה ואסטרטגיה, בית ספר לאודר לממשל, סגן דיקן, בועז גנור ר"ד  :ר"יו
Mr. Edward (Ted) M. Gistaro, US National Intelligence Officer for Transnational Threats * 
Ms. Judith Miller, Adjunct Fellow, Manhattan Institute for Policy Research * 

   *י הרצליההמרכז הבינתחומ, ל למדיניות נגד טרור"המכון הבינ, עמית מחקר; השר לביטחון פנים לשעבר, עוזי לנדאור "ד
Mr. Steven Emerson, Executive Director, Investigative Project on Terrorism * 
Dr. Peter Ackerman, Founding Chair, International Center for Non-violent Conflict * 
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  2008 בינואר 22, יום שלישי
   הרצליה,מלון דניאל

 
 

      מושבי הבוקר08:30
  

   סיכויים וסיכונים– על הסדר הקבע שא ומתןהמ: סבעקבות אנאפולי
  *המרכז הבינתחומי הרצליה , המכון למדיניות ואסטרטגיה, ר ועד המנהל"יו, זלמן שובלהשגריר   :ר"יו
  
 * מרכז שלם, המכון ללימודים אסטרטגיים, בכירעמית , יעלון) בוגי(משה .) מיל(ל "רא

 
Amb. Prof. Daniel Kurtzer, Woodrow Wilson School, Princeton University * 
Prof. Sari Nuseibeh, President, Al-Quds University 
Sir Ronald Cohen, Chairman, Portland Trust * 
Prof. Stephen D. Krasner, Department of Political Science, Stanford University * 

 דיון
  
  

  יותאגישות אמריקאיות וגישות אירופ :  והמזרח התיכון הרחבטיתאטלנהקהילה ה
                                * Mr. Hermann Bünz, Director, Representative in Israel, Friedrich Ebert Stiftung:מבוא

Mr. Peter Flory, NATO Assistant Secretary General for Defense Investment * 
Dr. Ronald D. Asmus, Director, Transatlantic Center, German Marshall Fund of the United States * 
Dr. Josef Joffe, Publisher and Editor, Die Zeit * 

   *יהוועד היהודי האמריקנ, ת"ל משרד ישראל והמזה"מנכ, ערן לרמןר "ד.) מיל(מ "אל
 מרכז הבינתחומי ,כון למדיניות ואסטרטגיהמה; הפורום האטלנטי של ישראל, עמית מחקר בכיר, ןטמאל ישראל אלעדר "ד

  *הרצליה 
 דיון

  
    

  ל על המזרח התיכון"פרספקטיבות בינ :  מבט מחוץ  –ארוחת צהריים   12:00
  *סגן ראש הממשלה לשעבר ;  מרכז שלם, מכון אדלסון ללימודים אסטרטגיים ר"יו, נתן שרנסקימר :  ר"יו

President José María Aznar, Former Prime Minister of Spain; President of FAES Fundación *  
Prof. Li Zhaoxing, Former Minister of Foreign Affairs, People’s Republic of China * 
Mr. Igor Ivanov, Former Minister of Foreign Affairs, Russian Federation * 
Mr. Franco Frattini, Vice President, Commissioner for Justice, Freedom and Security, European 
Commission * 

 דיון
  
  

    מושבי אחר הצהריים15:00
  

  הערכת כוונות ויכולות של איראן בתחום הגרעין:  בעקבות דוח המודיעין הלאומי האמריקני
  * ל משרד החוץ"מנכ, אהרון אברמוביץד "עו:  ר"יו

 * חוןסגן שר הביט, מתן וילנאי.) מיל(אלוף 
Dr. Kori Schake, Deputy Director of Policy Planning, US Department of State; US Military Academy at 
West Point * 
Dr. Patrick Cronin, Director of Studies, International Institute for Strategic Studies * 
Dr. Jon B. Alterman, Director and Senior Fellow, Middle East Program, Center for Strategic and 
International Studies * 

   *כנסת של הביטחוןהחוץ והועדת , ר לשעבר"חבר ויו, יובל שטייניץר "כ ד"ח
 דיון

 
  

   כיצד ניתן למנוע התחמשות איראן בגרעין
   *כנסתה של ביטחוןהחוץ והועדת חבר , ישראל-יצחק בן 'פרופ.) מיל(כ  אלוף "ח  :ר"יו

  *דה לאנרגיה אטומית הווע ,ר" סגן יו,גדעון פרנקמר 
Mr. Norman Podhoretz, Editor-at-Large, Commentary Magazine * 
Amb. John Bolton, Former US Ambassador to the United Nations * 
Prof. François Heisbourg, Chairman, International Institute for Strategic Studies *  

   *כנסת של הביטחוןהחוץ והועדת חבר , אפרים סנהר "ד.) מיל(ל "כ תא"ח
 דיון
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  ?להרתיע איראן גרעיניתיהיה הניתן 
  * הרצליה המרכז הבינתחומי, דיפלומטיה ואסטרטגיה, בית ספר לאודר לממשל  דיקן,אלכס מינץ' פרופ  :ר"יו
    *המרכז הבינתחומי הרצליה  , ואסטרטגיההמכון למדיניות , ים מחקרמנהל, שמואל ברר "ד

Dr. Jerrold Post, Director, Political Psychology Program, George Washington University *  
  * החברה למתמטיקה תעשייתית מנהל, אדיר פרידורר "ד
   *המרכז הבינתחומי הרצליה, המכון למדיניות ואסטרטגיה, עמית מחקר בכיר, עודד ברושר "ד

 דיון
  
   * והמופקד על הדיאלוג האסטרטגי והבטיחות בדרכיםשר התחבורה, סגן ראש הממשלה, שאול מופז.) מיל(ל "רא
  
  

  ארוחת ערב  20:00
                                                                               * Prof. Herbert London, President, Hudson Institute:ר"יו

   *מ ראש הממשלה ושרת החוץ"מ, ציפי לבני' הגב
  

   ל הרציניהענקת מג
  ל משרד הביטחון"מנכ, בוכריס-פינחס בראל.) מיל(ל "תא

 
Mr. Carl Bildt, Minister of Foreign Affairs and Former Prime Minister of Sweden * 

  
  

   שדרוג מעמדה של ישראל בקהילה האטלנטית –"  לילהשיח"  21:30
   הפורום האטלנטי של ישראלשיתוףב
 Amb. Michael Žantovský, Ambassador of the Czech Republic to Israel & NATO Contact Point         :ר"יו

Ambassador in Israel *                                                                                
Mr. Rafael L. Bardají, Director, International Studies, FAES Fundación * 

הפורום האטלנטי של ;  הבינתחומי הרצליההמרכז , המכון למדיניות ואסטרטגיה, עמית מחקר בכיר, טומי שטיינרמר 
  * ישראל

Mr. Matthew Horn, National Policy Director, American Jewish Congress *  
  
  
  
  

  2008  בינואר23, יום רביעי
  הרצליה, מלון דניאל

  
  

09:00-13:00  
   ומשמעויות אסטרטגיותשורשים –סוני - השיעיקרעה:  הבינלאומיהשולחן העגול
  למוזמנים בלבד

  
 

      מושבי הבוקר08:30
  
  

  מצוינות כערך לאומי
                                    Mr. Robert H. Asher, Chairman, Society for Excellence through Education  *                                   :בואמ

Dr. Jehuda Reinharz, President, Brandeis University * 
Mr. Tony Danker, McKinsey & Company’s Global Education Practice * 

  * ל העמותה למצוינות בחינוך"מנכ, חזקי אריאלימר 
  *ינות נהל המרכז לטיפוח המצומ, מיקי קיסרימר 
  *  למדע מכון ויצמן נשיא, פמןידניאל זי' פרופ
  Mr. Lester Crown                                                                                                                                :סיכום
 דיון

  
  

  השכלה הגבוהההת החינוך וומערכב רפורמות
  *ושר החינוך  המרכז הבינתחומי הרצליה שיאנלשעבר , אמנון רובינשטיין' פרופ: ר"יו

  *שרת החינוך , יולי תמיר' פרופ
   *ל משרד החינוך"לשעבר מנכ; ל תגלית"מנכ, שמשון שושניר "ד

   מכון טכנולוגי לישראל – הטכניון, מוסד שמואל נאמן, ר מועצת המנהלים"יו, זאב תדמור' פרופ
  * שרת החינוך לשעבר, לימור לבנתכ "ח

 דיון
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   יחסי הגומלין בין ישראל לתפוצות –פילנתרופיה יהודית 
  * הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל וההסתדרות הציונית העולמית, ר"יו, זאב ביילסקימר :  מבוא

Dr. John Ruskay, Executive Vice President and CEO, UJA-Federation of New York * 
  *הסוכנות היהודית לארץ ישראל , חבר הנהלה;  "אור ירוק"ר "יו, וראבי נאמר 
 דיון

 
  

  ארוחת צהריים  13:00
  
  

    מושבי אחר הצהריים14:00
  

 זהות יהודית בעידן המודרני
  * ליר- מכון וןר"יו, גבריאל מוצקין' פרופ : ר"יו

 * יד ושם, המכון הבינלאומי לחקר השואה, יועץ אקדמי, יהודה באואר' פרופ
 * האוניברסיטה העברית בירושלים, מנדלש " עמכון למדעי היהדותה, מנחם ברינקר' פרופ
  *אילן -אוניברסיטת בר, המחלקה לתולדות ישראל, שמואל פיינר' פרופ
 דיון

  
  *עמוס עוזהסופר 

  
  

  מגמות בקשרי הדור הצעיר בתפוצות לישראל
  * תגלית, גידי מרק מר : מבוא

   *הרווחה והמאבק באנטישמיות, ר התפוצותש, הרצוג) י'בוז(יצחק מר 
Prof. Leonard Saxe, Director, Cohen Center for Modern Jewish Studies, Brandeis University * 
Mr. Barry Shrage, President, Combined Jewish Philanthropies – Jewish Federation of Greater Boston * 

  *חוק ומשפט של הכנסת , ר ועדת חוקה"יו, ששון-מנחם בן' כ פרופ"ח
  ר ועדת הכלכלה של הכנסת "יו, גלעד ארדןכ "ח

 דיון
  
  

  ערבי-אחריות הממשלה לשילוב ושוויון יהודי
 * הוועדה לזכויות הילד של הכנסתר "יו, נאדיה חילוכ "ח:  ר"וי

  *ישראל , ל יוזמות קרן אברהם"מנכ, סוליציאנו-אמנון בארימר   :מבוא
  * הםריוזמות קרן אב, מנהל קשרי חוץ, מוחמד דראוושהמר   

Mr. Ken Fraser, Head of the Racial Equality and Good Relations Unit, Office of the First Minister and 
Deputy First Minister of Northern Ireland 

  *אוניברסיטת תל אביב , שמעון שמיר' פרופ
  לדמוקרטיההמכון הישראלי , בכירהעמיתה ; האוניברסיטה הפתוחה, דיקן הלימודים האקדמיים, תמר הרמן 'פרופ
 דיון

 
  *ל משרד ראש הממשלה "מנכ, רענן דינורמר 

 
  
  ישראל והשירות האזרחיב םערביה
  *נשיא בואינג ישראל , דוד עבריהשגריר .) למי(אלוף :  ר"יו
  * משרד ראש הממשלה, ראש צוות ההקמה למנהלת השרות האזרחי, ראובן גלר "ד

  *  אוניברסיטת חיפה, דיקן הפקולטה למדעי החברה, סמי סמוחה' פרופ
 דיון

  
  

  לעולם חוסן: סיכום
  * ר כנס הרצליה"יו; המרכז הבינתחומי הרצליה, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, עוזי ארד' פרופ

  חיים גוריהסופר 
  
  
  

  יתהנעילה וארוחת ערב חגיגמעמד   20:00
  * המרכז הבינתחומי הרצליה,  מייסדנשיא, אוריאל רייכמן' פרופ:  ר"יו

  * מונה על חגיגות שנת הששים לישראלהשרה המ, רוחמה אברהם בלילא' גב:  דברי ברכה
Amb. Ronald S. Lauder, President, World Jewish Congress *  

  
  *  ראש הממשלה,אהוד אולמרטמר  – "נאום הרצליה"
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