
יום שני, ט“ז בכסלו, 8 בדצמבר

14:00      אמריקה כיום
יו“ר: פרופ‘ אפרים ענבר, מנהל מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים

פרופ‘ אליוט כהן, בית הספר ללימודי יחב“ל מתקדמים, אונ‘ ג‘ון הופקינס, 
ארה“ב והעולם: לקחים מחמש עשרה שנות מלחמה

פרופ‘ הנרי נאו, אונ‘ ג‘ורג‘ וושינגטון, מדיניות החוץ האמריקנית: דז‘ה וו?

פרופ‘ איתן גלבוע, מרכז בס“א, דעת הקהל בארה“ב

פרופ‘ סטיבן דייויד, אונ‘ ג‘ון הופקינס, אובמה - ריאליסט בעל כורחו

הזירה האסיאתית     16:00
יו“ר: פרופ‘ שלמה שפירא, מרכז בס“א

פרופ‘ ג‘יאן (ג‘יי) וואנג, אונ‘ דרום קליפורניה, ארצות הברית בעיני סין

ד“ר אלון לבקוביץ‘, מרכז בס“א, הברית בין סאול לוושינגטון: תחילתה של 
עצמאות?

קומודור עודאי באשקר, החברה למחקרי מדיניות, מבטה של הודו

נקודות מבט אזוריות    17:30
יו“ר: השגריר דני אילון 

ד“ר דימה אדמסקי, המרכז הבינתחומי, שינויים והמשכיות בהתייחסות 
הרוסית לארה“ב

ד“ר ג‘וזף ברמל, המועצה הגרמנית ליחסי חוץ, מערכת היחסים הטראנס-
אטלנטית

פרופ‘ אריה קצוביץ‘, האונ‘ העברית, נקודת המבט של אמריקה הלטינית

יום שלישי, י“ז בכסלו, 9 בדצמבר

נושאים אסטרטגיים   09:30
יו“ר: פרופ‘ משה ארנס

ד“ר עמית מור, אקו אנרג‘י, שוק האנרגיה ומדיניות החוץ האמריקנית
ד“ר אמילי לנדאו, המכון למחקרי ביטחון לאומי, המדיניות האמריקנית נגד 

הפצת נשק גרעיני: המקרה של איראן
פרופ‘ הלל פריש, מרכז בס“א, ארה“ב במזרח התיכון: איזון או נסיגה?

פרופ‘ אפרים קארש, מרכז בס“א, המורשת הקטסטרופלית של אובמה 
במזרח התיכון

המזרח התיכון   11:30

יו“ר: השגריר אריה מקל
פרופ‘ יהושע טייטלבאום, מרכז בס“א, יחסי ארה“ב-סעודיה

ד“ר אפרת אביב, מרכז בס“א, חברו הטוב של אובמה – טורקיה של ארדואן
ד“ר יעלי בלוך-אלקון, מרכז בס“א, גישות ישראליות כלפי ממשל אובמה

מר מיכאל אייזנשטט, מכון וושינגטון, אסטרטגיה אמריקנית חדשה למזה“ת

ההשלכות על ישראל *    14:30

יו“ר: פרופ‘ רון הסנר, אונ‘ ברקלי 
ד“ר ג‘ונתן ריינהולד, מרכז בס“א, הוויכוח על אסטרטגיה רבתי בארה“ב: 

ההשלכות על ישראל
ד“ר מייקל מקובסקי, המכון היהודי לענייני ביטחון, ישראל: בעלת הברית 

האזורית של ארה“ב
פרופ‘ יאיר עברון, המכון למחקרי ביטחון לאומי, הריאליזם האמריקני 

ואופציות המדיניות של ישראל
פרופ‘ שמואל סנדלר, מרכז בס“א, השפעת ארה“ב על ההרתעה הישראלית

שולחן עגול: מבצעי מדיניות לשעבר  16:15

יו“ר: פרופ‘ אפרים ענבר, מרכז בס“א
פרופ‘ עוזי ארד, המרכז הבינתחומי, לשעבר יועץ לביטחון לאומי (ישראל)

מר רפאל ברדחי, לשעבר יועץ לביטחון לאומי (ספרד)
השגריר שבישנקר מנון לשעבר יועץ לביטחון לאומי (הודו)

מר סטיבן סיימון לשעבר בכיר במועצה לביטחון לאומי (ארה“ב)
אלוף (מיל‘) יעקב עמידרור, עמית בכיר ע“ש אן וגרג רוסהנדלר במרכז 

בס“א, לשעבר יועץ לביטחון לאומי (ישראל)

נאום מרכזי    18:00

השגריר דניאל ב‘ שפירו, שגריר ארה“ב בישראל, המנהיגות האמריקנית

* נא להקדים בשל הסדרי ביטחון

מעמדה של ארה“ב בעולם
 כנס בין-לאומי, ט"ז-י"ז בכסלו תשע"ה, 9-8 בדצמבר 2014
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