
 3102בינואר,  32-יום ב' ה

 במעמד כבוד נשיא המדינה, מר ראובן )רובי( ריבלין
 אולם קלצ'קין

 פתיחת דלתות במוזיאון ארץ ישראל 02:11

 ברכות 00:11

 כבוד נשיא המדינה, מר ראובן )רובי( ריבלין 00:21

 משלימים או מתנגשים? דיון בפאנל –מוסר לחימה, רוח לחימה  ואווירה ציבורית  01:01

 טלי ליפקין שחק, עיתונאית, גל"צ‘ מנחה: הגב  

 פרופ' משה הלברטל, האוניברסיטה העברית  

 הגב' גילי כהן, כתבת צבאית, עיתון "הארץ"  

  
 השופטת בדימוס דורית בייניש, לשעבר נשיאת בית המשפט העליון

 אלוף )מיל.( עוזי דיין, יו"ר מפעל הפיס  

 הפסקת קפה 01:01

 יציבה או מאותגרת? דיון בפאנל -תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל  01:11

 ל )מיל.( אודי דקל, מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי”מנחה: תא  

 חה"כ עומר בר לב, מפלגת המחנה הציוני  

 עו"ד אל"מ )מיל.( פנינה שרביט ברוך, עמיתת מחקר בכירה, המכון למחקרי ביטחון לאומי  

 אלוף )מיל.( נמרוד שפר, ראש אג"ת לשעבר  

 תא"ל )מיל.( יורם חמו, עמית מחקר בכיר, מכון למחקרי ביטחון לאומי 

02:11 
 פרופ' שלמה אבינרי, פרופסור אמריטוס למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים,

 : ישראל בעולם משתנה"3102"אתגרי  

 הפסקת קפה 03:21

 מחקר דעת קהל של המכון למחקרי ביטחון לאומי -מדד הביטחון הלאומי  00:11

 ר ציפי ישראלי, עמיתת מחקר, המכון למחקרי ביטחון לאומי”ד  

00:21 
 ל, “האלוף עמיקם נורקין, ראש אגף התכנון, צה

 “ אסטרטגיה ובנין כוח –צה"ל ”

 מרעיונות לפעולה: איך מכוני מחקר יכולים להשפיע? דיון בפאנל 31:01

 3מנחה: מר אודי סגל, ערוץ   

 מר מייקל סינג, עמית בכיר ומנכ"ל, מכון וושינגטון למדיניות המזרח הקרוב  

 הגב' ג'יין הרמן, מנהלת, נשיאה ומנכ"לית, המרכז הבינלאומי וודרו וילסון  

 FRS; יועץ מיוחד  GCSPיו"ר,IISS; פרופ' פרנסואה הייסבורג; יו"ר,   

 CNASהגב' מישל פלורנוי, מייסדת שותפה ומנכ"לית,   

 סיום היום הראשון 30:11 

 0מתוך  0עמוד 



 3102בינואר,  30-יום ג' ה

 אולם קלצ'קין

 פתיחת דלתות במוזיאון ארץ ישראל 12:21

 ברכות 13:11

 נכס או נטל לביטחון הלאומי? דיון בפאנל -ההתנחלויות  13:01

  
 מנחה: עו"ד אל"מ )מיל.( גלעד שר, עמית מחקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומי

  
 ומרכז בלפר בהרווארד (CFR)ד"ר רוברט דנין, עמית בכיר, המועצה ליחסי חוץ 

  
 הגב' חגית עופרן, ראש צוות מעקב התנחלויות בתנועת 'שלום עכשיו'

  
 מר יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון

  
 אלוף )מיל.( נועם תיבון

10:11 
 יו"ר "התנועה", חה"כ ציפי לבני, "המחנה הציוני"

 שר החינוך, מר נפתלי בנט, "הבית היהודי" 10:31

 רא"ל )מיל.( משה )בוגי( יעלון, שר הביטחון לשעבר; עמית מחקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומי 10:01

 הפסקת קפה 01:11

 האלוף אמיר אשל, מפקד חיל האוויר הישראלי )בכפוף לאישור( 01:21

 העליונות הטכנולוגית של ישראל: כיוונים לעתיד, דיון בפאנל 00:11

  
 מנחה: מר עמוס הראל, פרשן צבאי, עיתון "הארץ"

  
 גנרל )מיל.( גרי נורת', סגן נשיא לתחום דרישות הלקוח, לוקהיד מרטין אווירונאוטיקה

  

 ישראל, יו"ר סוכנות החלל הישראלית; -אלוף )מיל.( פרופ' יצחק בן
 ראש סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון, אונ' ת"א

 מר יוסי ורדי, יזם אינטרנט  

  
 ד"ר לירן ענתבי, עמיתת מחקר, המכון למחקרי ביטחון לאומי

 יו"ר מפלגת "יש עתיד", חה"כ יאיר לפיד 03:11

 יו"ר מפלגת "מרצ", חה"כ זהבה גלאון 03:31

 ארוחת צהריים 03:01

 0מתוך  3עמוד 



 3102בינואר,  30-יום ג' ה

 אולם רוטשילד   אולם קלצ'קין

 עלייתה של סין והסדר העולמי המתהווה, דיון בפאנל  אירופה: יבשת מחפשת כיוון, דיון בפאנל 02:01

 
 01מנחה: מר אלון בן דוד, ערוץ 

 
מנחה: השגריר ד"ר עודד ערן, עמית מחקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון 

 לאומי

 
 דויד לויט, עמית מכון צרפת-השגריר ז'אן

 

השגריר אלוף )מיל.( מתן וילנאי, לשעבר שגריר ישראל בסין, עמית מחקר 
 בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומי

 
סר מלקולם ריפקינד, לשעבר שר החוץ ושר הביטחון של בריטניה; 

  פרופסור אורח, מכללת קינגס בלונדון
 השגריר יושיג'י נוגאמי, נשיא מכון יפן למחקרים בינלאומיים

 
 מר דימיטרי דוליס, לשעבר סגן שר החוץ של יוון

 
, SAISאטלנטיים -ד"ר כריסטינה לין, עמיתה, המרכז ליחסים טרנס

 אוניברסיטת ג'ונס הופקינס

   (CFRד"ר פיל גורדון, עמית בכיר, המועצה ליחסי חוץ ) 

 
טטיאנה קראסובה, ראש המחלקה לחקר ישראל והקהילות ‘ הגב

   היהודיות, האקדמיה הרוסית במכון ללימודים אוריינטלים

 זהויות משתנות של ערבים בישראל, דיון בפאנל  מעצמות אזוריות בהתנגשות? סעודיה, איראן ותורכיה, דיון בפאנל 00:21

 
מנחה: הגב' סימה שיין, עמיתת מחקר בכירה, המכון למחקרי ביטחון 

  לאומי
מנחה: תא"ל )מיל.( מאיר אלרן, עמית מחקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון 

 לאומי

 
פרופ' מאיר ליטבק, ראש מרכז אליאנס ללימודים איראניים, 

  אוניברסיטת תל אביב
הגב' איבתיסאם מרעאנה, תסריטאית, במאית קולנוע וטלוויזיה ואשת 

 ישראלית-תקשורת ערבית

 אמאל ריחאן , אשת חינוך מורה ומרצה‘ הגב  פרופ' אייל זיסר, מזרחן, סגן הרקטור, אוניברסיטת תל אביב 

 מר סאמר עתאמנה, מנהל שותף, מחלקת החינוך, גבעת חביבה  ד"ר גליה לינדנשטראוס, עמיתת מחקר, המכון למחקרי ביטחון לאומי 

   פרופ' אשר ססר, חוקר בכיר במרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב 

   (CFRד"ר פיל גורדון, עמית בכיר, המועצה ליחסי חוץ ) 

 הפסקת קפה  הפסקת קפה 01:01

 בעין הסערה: ישראל בשיח הערבי האזרחי, דיון בפאנל  מה צפוי לנו בשנת היובל? דיון בפאנל BDS-לגיטימציה וה-הדה 01:01

 
מיכל חטואל רדושיצקי, עמיתת מחקר ניובאואר, המכון ‘ מנחה: הגב

  למחקרי ביטחון לאומי
 מנחה: ד"ר אופיר וינטר, עמית מחקר, המכון למחקרי ביטחון לאומי

 ד"ר עבדאללה סוואלחה, מנהל המרכז ללימודי ישראל, עמאן  ICCמר ג'ייקוב ביים, מנהל בפועל,  

  שמס-עו"ד ג'לאל איוב, מגיש ועורך תכניות ברדיו א  חה"כ לשעבר ד"ר עינת ווילף 

 הגב' אורית פרלוב, עמיתת מחקר, המכון למחקרי ביטחון לאומי  גיל, מנכ"לית המשרד לנושאים אסטרטגיים-תא"ל )מיל.( סימה וואקנין 

 
תא"ל )מיל.( אסף אוריון, עמית מחקר בכיר, מכון למחקרי ביטחון 

  לאומי
מר אליאס זנאנירי, סגן יו"ר הועדה הפלסטינית לקשר עם החברה 

 הישראלית

 יציבות מתמשכת, דיון בפאנל-ביטחון בעידן של אי  מלחמות ללא סיום: דיון עדכני במשבר בסוריה ובעיראק, דיון בפאנל 01:21

 מנחה: ד"ר קובי מיכאל, עמית מחקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומי  מנחה: ד"ר בנדטה ברטי, עמיתת מחקר, המכון למחקרי ביטחון לאומי 

 ל )מיל.( אודי דקל, מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי”תא 

 

מר יוהאנס הרמאנוס )האן( טן ברוקה, חבר הפרלמנט מטעם המפלגה 
; דובר לענייני חוץ, יו"ר ועדת (VVD)הליברלית למען חופש ודמוקרטיה 

 השירותים המזוינים, בית הנבחרים ההולנדי, האג 

 
 מר דיוויד איגנישיוס, עורך שותף, וושינגטון פוסט

 
 (,DIAמר דיוויד שד, לשעבר ממלא מקום ראש סוכנות ההגנה למודיעין )

 FWBמנכ"ל, 

 
 גנרל )מיל.( ג'ון אלן, שותף מנהל, המרכז לביטחון ומודיעין 

  , מכון ברוקינגס30-במאה ה
 יה, גרמניה‘מר סטיבן קריימר, נשיא סוכנות המדינה להגנת החוקה בתורינג

   השגריר צבי מגן, עמית מחקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומי 

 0מתוך  2עמוד 



  /http://www.inssconference.comלפרטים נוספים ולרישום, הנכם מוזמנים לגלוש לאתר הכנס: 

 לוח הזמנים והתוכניה עשויים להשתנות, אנא התעדכנו באתר הכנס

 3102בינואר,  30-יום ג' ה

 אולם קלצ'קין 

 האלוף )מיל.( עמוס ידלין משוחח עם שר הביטחון, מר אביגדור ליברמן  02:31

03:11 
 

 הפסקת קפה

03:21 
 

 שרת המשפטים, חה"כ איילת שקד, "הבית היהודי" 

03:11 
 

 שר התחבורה ושר המודיעין, חה"כ ישראל כץ, "הליכוד" 

 יו"ר האופוזיציה ומפלגת "העבודה", חה"כ יצחק הרצוג, "המחנה הציוני" 00:01

00:21 
 

 יאושר בהמשך 

00:11 
 

 יאושר בהמשך

31:01 
 

 ארה"ב בפתח ממשל טראמפ, דיון בפאנל-עידן חדש? יחסי ישראל

  
 3דנה וייס, ערוץ ‘ מנחה: הגב

 KKR; שותף ויו"ר המכון העולמי,  CIA-גנרל )מיל.( דיוויד פטראוס,  לשעבר ראש ה  

 CNASהגב' מישל פלורנוי, מייסדת שותפה ומנכ"לית,   

  
 ; סגן יו"ר חבר המנהלים, המכון למחקרי ביטחון לאומיThe Israel Instituteנשיא ‘, השגריר פרופ' איתמר רבינוביץ

  
 פרופ' וולטר ראסל מיד, עמית מחקר, מכון הדסון

 
 השגריר מרטין ס. אינדיק, סגן נשיא בכיר, מכון ברוקינגס

 סיכום 30:11

 0מתוך  0עמוד 


