
  

 

 
 לאומי -ןכנס ביל נךזמילה מתכבדיםסאדאת למחקרים אסטרטגים וארגון בני ברית העולמי -מרכז בגין

 

 
 ים בים התיכוןיאתגרים אסטרטג

  17-18.2.2016ט' באדר א' תשע"ו, -ח' רביעי וחמישי, םימי
 אילן-(, אוניברסיטת בר206ננוטכנולוגיה )בניין  אולם

 
 סימולטני לעבריתבאנגלית עם תרגום הרצאות ה

 
 בפברואר 17, ח' באדר א', רביעייום 

 חשיבותו של מזרח הים התיכון 17:00
 ארגון בני ברית העולמי מנכ"ל, מר דן מריאשין ברכות:

 ועתידו עברו של הים התיכון, ג'דאוניברסיטת קיימברי ,פרופ' דויד אבולעפיה
 הים התיכוןניות ארה"ב בנושא אגן מדי, מכון הדסון, מר מיכאל דוראן

 המשוואה האסטרטגית החדשה באזור, , מרכז בס"אפרופ' אפרים ענבר
 

 בפברואר 18, ט' באדר א',חמישייום 

 חלק א' - מבט על אגן הים התיכוןודת נק 9:00
 ים בארה"בהדתיים הציונאגודת נשיא , מר מרטין אולינר יו"ר:

רוסהנדלר במרכז בס"א, לשעבר היועץ לביטחון לאומי לרה"מ וראש עמית בכיר ע"ש אן וגרג , יעקב עמידרור (מיל'האלוף )
 נקודת המבט הישראלית, המל"ל

 נקודת המבט היווניתביטחון הפנים, , חבר בפרלמנט היווני, לשעבר השר למר וסיליאס קיקיליאס
 , נקודת  המבט המצריתי ציבור ומדינה, המרכז הירושלמי לעניינהשגריר לשעבר מר צבי מזאל

אנרגיה  , משאבי, מנכ"ל אקו אנרגיה ייעוץ פיננסי ואסטרטגי, מכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומיעמית מורד"ר 
 באזור אגן הים התיכון

 
 חלק ב' - מבט על אגן הים התיכוןודת נק 10:45
 ירושלים -יו"ר, מרכז ארגון בני ברית העולמי , ד"ר חיים כץ יו"ר:

 המבט הקפריסאיתודת נקיסין בישראל, ראש משלחת שגרירות קפר, סגן מר מיכאליס פירילאס
 נקודת המבט הגרמנית והאירופית , סגנית השגריר, שגרירות גרמניה,גב' מוניקה איוורסן

 יתטורקהמבט הודת , נקהוריאט, מר בוראק בקדיל
 מדיניות הצרפתית באגן הים התיכוןה, הקרן למחקרים אסטרטגים, טרטרהד"ר ברונו 

   
  לאומיות-ביןמבט ודות נק 13:30

 מרכז בס"א, יו"ר: פרופ' איתן גלבוע
 הים התיכון כלפי ארה"בעמדות , מרכז בס"א, ונתן ריינהולדד"ר י

 מעורבות פוטין בסוריהאילן, -ת בר, אוניברסיטד"ר אנה גייפמן
  מדינות אגן הים התיכון ישראל ואיחוד, משרד החוץ, אילן-אביבית בר הגב'

 
 זורייםוהזדמנויות א איומים 15:30

 , מרכז בס"איו"ר: פרופ' אפרים ענבר
 רדיקליהאסלאם ה, מרכז בס"א, פרופ' הלל פריש

 תרחישי עימות, אוניברסיטת חיפה, ד"ר אהוד עירן
 הכלכלי המתחוישראל על הגנת , אבריאל בר יוסף '(מיל)ל "תא

 קפריסין-ישראל-יווןרכז בס"א, , מהשגריר אריה מקל
 

             סיכוםמושב 
 )בהשתתפות ועידת הנשיאים של הארגונים היהודים בארה"ב(

 , נשיא האוניברסיטההרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ברכות:
 , נשיא, ארגון בני ברית העולמילצמןיו"ר: מר גרי ז

 , שר הביטחון היוונימר פאנוס קמנוס  17:30
 , לשעבר שר החוץ האיטלקיטרזי 'ו מיול'מר ג  18:00
 ביטחוני, משרד הביטחון הישראלי-ימדינהאגף ה, ראש עמוס גלעד (מיל'האלוף )  18:30

 
 בס"א, דברי סיכום, מרכז ר ערן לרמן"ד (מיל'אלוף משנה )

 
 

 www.besacenter.orgהכנס ישודר בשידור חי באתר מרכז בס"א  
 אולינר על נדיבותם ותמיכתם בכנס רווינג סילבר ולמרטיןיאנו מודים לא
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