פורום למנהלים
הפורום לביטחון ועסקים
"צריך ביטחון כדי לעשות עסקים ועסקים כדי לעשות ביטחון"
מנהל אקדמי ד"ר שאול אריאלי*
מועד פתיחה 20.2.18
 8מפגשי קמפוס 16:00-20:00
 4מפגשי שטח
בין המציאות העסקית הסוערת והמציאות המדינית-ביטחונית המורכבת ,ניצב המנהל הישראלי .זה
שחושב גלובלי ונתקל באיומי חרם  ,BDSזה שמושקע בבורסה הישראלית ומושפע מכל תנודה של
שוק ההון הבינלאומי ,זה שחי בסטארט-אפ ניישן ושולח את מיטב מהנדסיו לשירות מילואים כשצריך,
זה שחושב לוקלי ולומד להכיר את היתרונות של שכניו .הפורום לביטחון ועסקים הוא פורום ייחודי
שיתמקד בסוגיות המאתגרות הנוגעות למשולש ביטחון-כלכלה-עסקים תוך חשיפה להזדמנויות
העסקיות הייחודיות של המנהל הבכיר במציאות הישראלית ,באמצעות מפגשים עם מיטב מרצי
האקדמיה בתחומי הכלכלה ,הביטחון והטרור ובאמצעות סיורי שטח ומפגשי שטח עם מנהלים ואנשי
ממשל ישראלים וערביים בנקודות החיכוך המאתגרות ביותר; בעוטף ירושלים ,מחסום שועפט והעיר
הפלשתינית רוואבי .ירידה לשטח לעוטף עזה בצל עופרת יצוקה ,צוק איתן והמבצע הבא .ירידה לשטח
לשרון שומרון בין נתניה לטול כרם והמעברים שביניהם .ירידה לשטח ליהודה ושומרון ,חברון וגוש
עציון.
*ד"ר שאול אריאלי חוקר את הסכסוך הישראלי -פלסטיני ומלווה את התהליך המדיני על כול סוגיותיו ,ואחד המומחים
המובילים בארץ בכל הקשור בתוואי הגבול וההתנחלויות ,בירושלים ,במכשול ההפרדה והביטחון ובתהליכי המשא ומתן.
במסגרת שירותו הצבאי ,שירת בעוצבת הצנחנים הסדירה בתפקידי פיקוד שונים .היה מפקד החטיבה הצפונית ברצועת עזה.
עמד בראש מנהלת הסכם הביניים בתקופתם של ראשי הממשלה רבין ,פרס ונתניהו ,שימש כסגן מזכיר צבאי לשר הביטחון
וראש הממשלה ,וכראש מנהלת המו"מ להסדר קבע בממשלת ברק והיה אחראי על עבודת המטה למשא ומתן הרשמי עם
הפלסטינים .מאז פרש מצה"ל מקדיש רבות מזמנו לקידום הסכם קבע בין ישראל והפלסטינים בערוצים שונים .כיום הינו
עמית הוראה במרכז הבינתחומי הרצליה ,באוניברסיטה העברית בירושלים ובמכללה האקדמית תל אביב -יפו ,וחוקר בכיר
בקרן לשיתוף פעולה כלכלי .פרסם חמישה ספרים על הסכסוך וחמישה אוספים של מאות מאמרים שהתפרסמו בעיתונות
ובכתבי עת שונים.
בשאר אל-מסרי יזם העיר רוואבי פרופ' צביקה אקשטיין דיקאן בי"ס טיומקין לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה ורה בבון
לשעבר ראש עיריית בית לחם ירדן בן יוסף מנהל התכנית לדיפלומטיה ציבורית במרכז הבינתחומי הרצליה פרופ' בועז גנור
דיקן בי"ס לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה המרכז הבינתחומי הרצליה ד"ר רונן הופמן בי"ס לאודר לממשל,
דיפלומטיה ואסטרטגיה ולשעבר ח"כ יש עתיד ד"ר סיון הירש הפלר בי"ס לאודר לממשל לאודר לממשל ,דיפלומטיה
ואסטרטגיה המרכז הבינתחומי הרצליה ד"ר עודד ערן חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי עו"ד ארז צדוק מנכ"ל אביב

ניהול קרנות יאיר רמתי לשעבר ראש מנהלת "החומה" במשרד הביטחון השר לשעבר.

פירוט המפגשים
 20.2.18מפגש קמפוס 1

איך הגענו לכאן? מהם הנרטיבים הלאומיים של

המצב הגיאופוליטי וכלכלת ישראל

שני הצדדים? אלו מו"מ נערכו לאורך השנים?

ד"ר שאול אריאלי

ומה כל זה עושה לכלכלת ישראל? מה בין כלכלת

פרופ' צביקה אקשטיין דיקאן בי"ס לכלכלה

ישראל ,בטחון ישראל וביטחון כלכלי?

במרכז הבינתחומי הרצליה
 13.3.18יורדים לשטח 1

בין הגבולות ,השכונות ,מחנות הפליטים

סיור בעוטף ירושלים* וביקור בעיר הפלסטינית

ונקודות החיכוך בעיר הכי נפיצה בעולם והצצה

המתוכננת הראשונה רוואבי

לחדשנות "מייד אין פלסטין" והזדמנויות

ד"ר שאול אריאלי

עסקיות מפתיעות .סיור הנוגע בסוגיות הליבה,

בשאר אל-מסרי יזם העיר רוואבי

גבולות ,בטחון וירושלים ומציג את עמדות

*מפגש עם תושבים ממחנה פליטים שועפט

הצדדים בשטח וחלופות לפתרון הפערים.

 27.3.18מפגש קמפוס 2

טרור הוא מנוע צמיחה כלכלי ,ארגוני הטרור

קשרי הגומלין בין בטחון ,טרור וכלכלה

בעולם הם מהארגונים העשירים ביותר .כיצד

ד"ר שאול אריאלי

טרור מניע את השוק וכיצד השוק מייצר

פרופ' בועז גנור ,דיקאן בי"ס לאודר לממשל

הזדמנויות עבור ארגוני טרור? וכיצד כל זה

המרכז הבינתחומי הרצליה

משפיע על כלכלת ישראל ועל הקשרים
הכלכליים שבין ישראל והרשות הפלסטינית?

 10.4.18מפגש קמפוס 3

מדד ת"א  100כמדד חסן לאומי  -שוק ההון

קשרי גומלין בין בטחון ושוק ההון

הישראלי הוא מקרה ייחודי של שוק שמתמודד

ד"ר שאול אריאלי

עם מצב פוליטי ומדיני חסר יציבות וחסר
וודאות ,כיצד מתנהלים ומייצרים אמון מול
המשקיעים לטווח רחוק?
על גדרות וגבולות – סיפור הגבולות וכיצד הוא
משפיע על המציאות הנוכחית במרחב.

 24.4.18יורדים לשטח 2

בצל 'עפרת יצוקה'' ,צוק איתן' והמבצע הבא,

סיור בעוטף עזה

ההווה והעתיד של הדרום מבטיח  -חדשנות

ד"ר שאול אריאלי

ויזמות פורצת דרך לצד מצב בטחוני נפיץ .מה
באמת עובר במעברי ארז וכרם שלום? מיהם
השכנים מהדרום ואיך מפתחים חוסן אישי
וכלכלי ביישובי עוטף עזה?

 8.5.18מפגש קמפוס 4

לצד המצב הביטחוני עולות יוזמות רבות

שיתופי פעולה שמקדמים שלום וכלכלה

המשלבות אינטרסים כלכליים ועסקיים משני

ד"ר רונן הופמן ,מנהל כנס הרצליה

צדדי הסכסוך .שיתופי פעולה שגם מצמיחים

עו"ד ארז צדוק מנכ"ל אביב ניהול קרנות

חברות וארגונים לשווקים חדשים וגם מקדמים

נציג לשכת הסחר הפלסטינית

הידברות על בסיס עסקי ואינטרסים משותפים.
אנשי עסקים אמיצים שמוצאים את השפה
המשותפת

ומייצרים

הזדמנויות

עסקיות

פורצות דרך.
 22.5.18מפגש קמפוס 5

החרם הכלכלי מצד ארגונים ומדינות רבות הוא

 BDSונגזרותיו – מפעל ההתנחלות

לא רק כלי עוקף דיפלומטיה ,ההשפעה של

והשלכותיו

החרם חוצת מגזרים ותעשיות ומשפיע על כולם

ד"ר שאול אריאלי

בין אם בתעשיית המזון ,ההיי טק ,הבטחון ועוד.

ד"ר סיון הירש הפלר ,בי"ס לאודר לממשל

חברות ישראליות הפונות לשוק הבינלאומי

המרכז הבינתחומי הרצליה

מגלות שהתחרות בשוק הגולבאלי בשביל

ירדן בן יוסף ,מנהל התכנית לדיפלומטיה

חברות ישראליות חריפה יותר ומאתגרת יותר.

ציבורית במרכז הבינתחומי הרצליה

מהי המטרה הפוליטית בהקמת ההתנחלויות?

הסיפור של סודה סטרים

האם ההתנחלויות הן גורם מעודד הרחקה וחרם
או מנוע יזמי לאזור? איך פועלים בגבולות החרם
ואף צומחים כלכלית?

 12.6.18יורדים לשטח 3

השרון נושק לשומרון לאורך קילומטרים רבים,

סיור בשרון שומרון

קשרי הגומלין ביניהם הם משפחתיים ,עסקיים,
תחבורתיים

וכלכליים.

ד"ר שאול אריאלי

תעסוקתיים,

צ'ארלי אוחנה ,מנהל מעבר ריחן

ההתפתחויות במרחב הזה ובראשן מכשול
הביטחון הן חשובות לא רק ברמה המדינית
חברתית אלא ברמה הכלכלית אזרחית .למה
המכשול נבנה? מהו משטר ההיתרים? איך
עובדת מערכת המעברים? מה מחבר ומה
מפריד? מה בין נתניה לטול כרם?

 4.7.18מפגש קמפוס 6

מדינת ישראל והסטרט-אפ ניישן הם מפלאי

עסקים כשגרירים

המאה ה 20 -וה .21 -בין תקומת ישראל

ד"ר שאול אריאלי

ואקזיטים חובקי עולם ,ארגונים ועסקים

ד"ר עודד ערן ,חוקר בכיר במכון למחקרי

ישראליים רבים מהווים שגרירים להצלחה

ביטחון לאומי

ישראלית ולגאווה ישראלית .מה ניתן ללמוד
מדיפלומטיה

 24.7.18מפגש קמפוס 7

אומת הסטארט-אפ היא בראש ובראשונה אומת

תעשיות הביטחון והנשק והשפעתן על כלכלת

הטכנולוגיה הביטחונית ,ישראל היא מיצואניות

ישראל והעולם

הביטחון הגדולות בעולם .מי הם הלקוחות?

ד"ר שאול אריאלי

מהם לקחי המלחמות הקודמות איך יראו

גדעון שפר ,סמנכ"ל אלביט

המלחמות ב 50השנים הבאות? ומה המקום של

יאיר רמתי ,לשעבר ראש מנהלת "החומה"

התעשייה הביטחונית בצמיחה הכלכלית של

במשרד הביטחון

ישראל?
המפגש יתאר את התגבשות תפיסת הביטחון
ולקחים מרכזיים לביטחון ישראל.

 4.9.18יורדים לשטח 4

גוש עציון היסטורי או לא? חברון עיר מריבה,

סיור ביהודה וחברון

תקריות אלימות ,מחבלים ומתח תמידי .כיצד

ד"ר שאול אריאלי

המרחב האזרחי נותן מענה למצב? כיצד

ורה בבון לשעבר ראש עיריית בית לחם

מקיימים חיים יומיומיים בשני הצדדים? האם
נוכחות בינלאומית מקדמת קשרים או מעודדת
הסלמה?

 16.9.18מפגש קמפוס 8

דירקטוריונים ברחבי העולם מסמנים את נושא

סייבר בביטחון ובדירקטוריון

סיכוני הסייבר כנושא המטריד ביותר לארגונים,

ד"ר שאול אריאלי

התחזיות הן שהנושא רק ילך ויגדל ואתו תיקוני

ד"ר נמרוד קוזלובסקי ,הרצוג ,פוקס נאמן

חקיקה ,תהליכי מיסוד אכיפה וניהול סיכונים
ייחודי לסייבר .ישראל מעצמת סייבר ברמת
הטכנולוגית אך מרבית הארגונים אינם ערוכים
לתקרית הסייבר שנמצאת מעבר לפינה .מה
אפשר

ללמוד

ממערכת

הביטחון

וכיצד

מתרחשים ומתכוננים ליום גשום?
הרצאת סיכום :התכנות פתרון  2המדינות
וחלופות אחרות

