
 הכנס הבינלאומי השנתי התשיעי

 "שינוי כללי המשחק?" 

 ח' בשבט תשע"ו - 6182בינואר ,  81יום שני, 

 במעמד כבוד נשיא המדינה,

מר ראובן )רובי( ריבלין   

 אירוע סגור: סימולציות של תרחישים מיוחדים במכון למחקרי ביטחון לאומי בהשתתפות אורחים  - 11:11-83:11

 בהזמנה בלבד -בינלאומיים

 פתיחת דלתות במוזיאון ארץ ישראל - 83:11

 ברכות - 80:11

 הצגת תכנית הכנס - 80:81

 ראש המטה הכללי של צה"לרב אלוף גדי איזנקוט,  - 80:61

 מושב בנושא: האם צה"ל מתכונן לאתגרים הבאים?  - 81:11

 המכון למחקרי ביטחון לאומי סגן ראש תא"ל )במיל.( אודי דקל, מנחה:

 מכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש החטיבה האסטרטגית באגף התכנון ,חוקר בכירתא"ל אסף אוריון, 

 , לשעבר ראש אכ"א, צה"לאלופה )במיל.( אורנה ברביבאי

 , לשעבר ראש חטיבת המחקר באגף המודיעין תא"ל )במיל.( איתי ברון

 , לשעבר מפקד מרכז דדו לחשיבה צבאית בין־תחומיתתא"ל )במיל.( יורם חמו

 

 הפסקת קפה 00:11

 שגריר ארצות הברית בישראלהשגריר דניאל ב. שפירו,  - 82:31

 מושב בנושא: הסדר העולמי המשתנה - 82:11

 חוקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומיהשגריר לשעבר עודד ערן,  מנחה:

"ר הוועד המנהל, המכון הצרפתי ליחסים בינלאומייםמר תיירי דה־מונבריאל,   יו

 , האקדמיה הרוסית למדעים, IMEMOדירקטור, השגריר לשעבר ויאצ'יסלאב טרובניקוב, 

 לשעבר ראש שירותי המודיעין הרוסים

"ר הוועדה המייעצת, המכון למחקרי סין, ניו דלהימר שיבשנקאר מנון,   יו

"ר המכון העולמי, גנרל )בדימוס( דיוויד פטריאוס,   CIA-, לשעבר ראש הKKRיו

 )וושינגטון ותל אביב(  Israel Instituteנשיא,פרופ' איתמר רבינוביץ',            

 

 הפסקת קפה 05:71

"ם השגרירה סמנתה פאוור,  - 81:61  שגרירת ארצות הברית לאו

 , משוחח עם הסופר מר דויד גרוסמן - 81:01

 חוקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומיד"ר יהודה בן מאיר,              

 כבוד נשיא המדינה מר ראובן )רובי( ריבלין - 81:81
 6182הערכה אסטרטגית לישראל  - 81:01

 משוחח עםעיתון הארץ,  פרשן צבאי,מר עמוס הראל, 

 ראש המכון למחקרי ביטחון לאומיאלוף )במיל.( עמוס ידלין, 

 סיום היום הראשון - 01:01
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 פתיחת דלתות במוזיאון ארץ ישראל - 13:31

 ברכות - 11:81

 פלסטיני: לנהל או לחתור לשינוי?-מושב בנושא: הסכסוך הישראלי - 11:31

 חוקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומיעו"ד גלעד שר, מנחה: 

"ר חבר הנאמניםפרופ' משה ארנס,   אוניברסיטת אריאל, לשעבר שר הביטחון, יו

"ר הוועד המנהל ונשיא, ביילינק עסקים ויחסי חוץד"ר יוסי ביילין,     יו

 לשעבר בכירה בצוות המשא ומתן הפלסטיני, מנהלת שותפה,  עו"ד היבה חוסייני,
 משרד עו"ד חוסייני וחוסייני

 מנהל הפרויקט על תהליך השלום במזרח התיכון ועמית מחקר, מר דיוויד מקובסקי, 
 מכון וושינגטון למדיניות המזרח הקרוב

 שר החינוךהשר נפתלי בנט,  - 11:31

 

 הפסקת קפה - 11:11

"יש עתיד" חה"כ יאיר לפיד, - 81:61  יושב ראש מפלגת 

 מושב בנושא: כיצד ניתן להעצים את שילוב הציבור הערבי בישראל? - 81:01

 חוקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומיתא"ל )במיל.( מאיר אלרן, מנחה: 

"גב' ראונק נאטור,  "סיכוי  מנכ"לית שותפה, עמותת 

"אורט" לודגב' שירין נאטור חאפי,   מנהלת,  בית הספר התיכון 

 קאסמי-מנהלת, מכללת אלדר' דליה פדילה, 

 מנכ"ל משרד החוץהשגריר דורי גולד,  - 88:61

 הציבור בישראל וביטחון לאומי, תוצאות סקרי דעת קהל  - 88:01

 המכון למחקרי ביטחון לאומי חוקרת בכירה,ד"ר ציפי ישראלי,              

 השר לביטחון פנים, לנושאים אסטרטגים ולהסברההשר גלעד ארדן,  -86:11

 

 ארוחת צהריים - 86:61

 מושב בנושא: האם סדר אזורי חדש? - 83:31

 01פרשן צבאי  ומגיש, ערוץ מר אלון בן דוד,  מנחה:

 עמיתת מחקר, המכון למחקרי ביטחון לאומיבנדטה ברטי, ד"ר 

 עמית מחקר, מכון וושינגטון למדיניות המזרח הקרובהשגריר לשעבר ג'יימס ג'פרי, 

 מומחה למזרח התיכון ועיתונאי, קרן ג'יימסטאוןמר ולדימיר ון־וילגנבורג, 

 חוקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומיד"ר קובי מיכאל, 

 אוניברסיטת תל אביב פרופ' ללימודי אפריקה,פרופ' גליה צבר, 

 המרכז לתקשורת אסטרטגית מר סואט קנקלאולו, מנכ"ל, 

 עמית בכיר במכון וושינגטון ובמכון מדיניות העם היהודי תא"ל )במיל.( מיכאל )מייק( הרצוג, - 80:01

 משוחח עם           

 עמית כבוד, המכון למחקרי ביטחון לאומי, ומנהל )אמריטוס( של הליגה נגד השמצה.מר אבהרם פוקסמן,           
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 הפסקת קפה 81:11

 

 חוקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר החינוך ושר הפנים.מר גדעון סער,  - 81:31

 תרחישים אפשריים -מושב בנושא: לתכנן את הלא נודע  - 81:11

 חוקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומיתא"ל )במיל.( שלמה ברום, מנחה:  

 דוברים יפורסמו בהמשך 

 עמיתה בכירה, מכון בלפר למדע ויחסי חוץ, סגנית לשעבר של מזכיר המדינה השגרירה וונדי שרמן,  - 82:31

  האמריקאי וראש צוות המשא ומתן האמריקאי לשעבר להסכם הגרעין עם איראן

 מושב בנושא: העולם לאחר הסכם הגרעין עם איראן - 82:01

 2פרשן מדיני, חדשות ערוץ אודי סגל,  מרמנחה:  

 עמית מחקר, המכון למחקרי ביטחון לאומימר אבנר גולוב, 

 המזרח התיכון –מנכ"ל, המכון הבינלאומי למחקרים אסטרטגיים סר ג'ון ג'נקינס, 

 , לונדוןIISS, פריז, FRSיועץ מיוחד, פרופ' פרנסואה הייסבורג, 

 מנהלת, נשיאה ומנכ"לית, מרכז ווילסוןגב' ג'יין הרמן, 

 אסטרטגיים למחקרים בס"א לשעבר היועץ לביטחון לאומי, עמית בכיר, מרכזאלוף )במיל.( יעקב עמידרור, 

 

 הפסקת קפה - 83:31

 שרת המשפטים השרה איילת שקד,  - 81:11

 מושב בנושא: עתידה של המדינה האסלאמית - 81:61

 וושינגטון פוסט עורך ובעל טור,דיוויד איגנשיוס, מנחה:  

 מכון ברוקינגס , 20מנהל שותף וחוקר בכיר, המרכז לביטחון ומודיעין במאה ה־גנרל )בדימוס( ג'ון אלן,  

 לשעבר השליח הצבאי המיוחד של נשיא ארצות הברית לקואליציה הבינלאומית נגד המדינה האסלאמית,

 עמית מחקר, מכון ברוקינגס השגריר לשעבר ז'אן דויד לוויט,

  CNASמייסדת שותפה ומנכ"לית, גב' מישל פלורנוי, 

 חוקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומימר יורם שוייצר, 

"ר האופוזיציה וראש המחנה הציוני  חה"כ יצחק הרצוג, - 81:61  יו

 שר הביטחוןרא"ל )במיל.( משה יעלון,  - 81:01

 סיכום - 61:31

 

 

 

 

 

 

 בסיוע שגרירות ארצות הברית
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