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היום נתווכח על אמנות אירוטית בשירותים
| ניו יורקחיים הנדוורקרמאת

Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
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. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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היום נתווכח על אמנות אירוטית בשירותים
| ניו יורקחיים הנדוורקרמאת

Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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היום נתווכח על אמנות אירוטית בשירותים
| ניו יורקחיים הנדוורקרמאת

Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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היום נתווכח על אמנות אירוטית בשירותים
| ניו יורקחיים הנדוורקרמאת

Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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היום נתווכח על אמנות אירוטית בשירותים
| ניו יורקחיים הנדוורקרמאת

Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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היום נתווכח על אמנות אירוטית בשירותים
| ניו יורקחיים הנדוורקרמאת

Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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היום נתווכח על אמנות אירוטית בשירותים
| ניו יורקחיים הנדוורקרמאת

Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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היום נתווכח על אמנות אירוטית בשירותים
| ניו יורקחיים הנדוורקרמאת

Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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היום נתווכח על אמנות אירוטית בשירותים
| ניו יורקחיים הנדוורקרמאת

Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker
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דולר בשנה ומרבה לתרום
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. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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היום נתווכח על אמנות אירוטית בשירותים
| ניו יורקחיים הנדוורקרמאת

Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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היום נתווכח על אמנות אירוטית בשירותים
| ניו יורקחיים הנדוורקרמאת

Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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היום נתווכח על אמנות אירוטית בשירותים
| ניו יורקחיים הנדוורקרמאת

Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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היום נתווכח על אמנות אירוטית בשירותים
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Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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היום נתווכח על אמנות אירוטית בשירותים
| ניו יורקחיים הנדוורקרמאת

Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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היום נתווכח על אמנות אירוטית בשירותים
| ניו יורקחיים הנדוורקרמאת

Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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היום נתווכח על אמנות אירוטית בשירותים
| ניו יורקחיים הנדוורקרמאת

Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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היום נתווכח על אמנות אירוטית בשירותים
| ניו יורקחיים הנדוורקרמאת

Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.
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היום נתווכח על אמנות אירוטית בשירותים
| ניו יורקחיים הנדוורקרמאת

Today’s Debate is on Erotic Art in the
Bathroom
By: Haim Handwerker

 אומר," כמו שהם הולכים לסרט,"אני רוצה שאנשים יבואו לצפות בוויכוח כדרך בילוי
 כי "באמריקה לא,יורקי שהקים בעיר מועדון ויכוחים- מיליארדר ניו,רוברט רוזנקרנץ
"מתקיים היום ויכוח של ממש
:אמריקהתגיו תגיות

,ויכוח

- מולטי,רוברט רוזנקרנץ
 רצה,יורקי-מיליונר ניו
 הוא.לעשות משהו שונה
מנהל עסקי ביטוח ופיננסים
המגלגלים כשישה מיליארד
דולר בשנה ומרבה לתרום
 הוא אוסף,לאוניברסיטת ייל
,אמנות סינית ואסיאתית
הוא מימן תרגום ראשון
לערבית של הצהרת
העצמאות והחוקה
 אבל כל זה.האמריקאיות
 הוא רצה.לא סיפק אותו
. ובחר להקים מועדון ויכוחים בניו יורק- להשפיע
,30- אומר רוזנקרנץ במשרדיו שבקומה ה,""באמריקה לא מתקיים היום ויכוח של ממש
 "נכון שיש ויכוחים. הצופה לעבר סנטרל פארק, של מגדל יבמ בשדרות מדיסון,העליונה
 לא מנסים לרדת לעומקם של. אבל אלה לא ויכוחים של ממש אלא שואו,ברדיו ובטלוויזיה
בייטס ואיש- מדברים בסאונד, כולם צועקים על כולם. לא מנסים לשכנע ולהשתכנע.הדברים
."לא מקשיב
יורקית למועדוני הוויכוחים-הוא החליט איפוא להקים מקבילה ניו
 לשם כך שכר את.הבריטיים היוקרתיים
 שהיתה מפיקה,שירותיה של דנה וולף
 וזה שנה,"בתוכניתו של טד קופל "נייטליין
 ויכוחים בפני,"US2IQ" ,מקיים הארגון שלו
, דולר40  כרטיס כניסה עולה.הציבור הרחב
אבל רוזנקרנץ מממן את מרבית עלותם של
 "אני רוצה שאנשים יבואו לצפות.האירועים
 כמו שהם צופים בהצגה,בוויכוח כדרך בילוי
. הוא אומר,"או בסרט או הולכים למסעדה
 המתקיים,מי שינסה להשיג כרטיסים לאירוע
,סייד של מנהטן-איסט-בבית אסיה באפר
- אבל אפשר להאזין לו ב.יגלה שכולם נמכרו
 תחנות רדיו של רשת הרדיו הציבורית70
 גם רשת.ובאתרי האינטרנט של תחנות אלה
אס( שידרה-בי-הטלוויזיה הציבורית )פי
 וכעת מתנהלים דיונים,באחרונה אירוע כזה
.סי-בי-לשידור ויכוחים בבי
. אומר שהוא סופג ביקורת על כך שהדיונים פתוחים לכל הצדדים, רפובליקאי,רוזנקרנץ
 והשמרנים חושבים כמובן שהם תמיד,"הליברלים חושבים שהם צודקים והשמרנים טועים
 "ואני אומר שזה. הוא מספר,"צודקים והם לא מבינים איך אני מוכן לתת במה לליברלים
." תמיד אתה יכול ללמוד משהו חדש מהצד השני.בסדר להחליף דעות
שרנסקי והבת של צ'ייני
 הנושאים, בכל מקרה.אז על מה מתווכחים? בעצם על כל נושא בולט באמריקה ובעולם
;" "אין ברירה אלא לקבל את איראן כמדינה גרעינית: למשל.מוגדרים באופן פרובוקטיווי
- "הוליווד הגבירה את התחושות האנטי: וגם.""חופש הביטוי חייב לכלול את הזכות להעליב
 או," סין משגשגת היא צרה צרורה לאמריקה: "היזהרו מהדרקון,"אמריקאיות בעולם
 הסופרים מייקל קרייטון, למשל, עם המשתתפים נמנו.""התחממות כדור הארץ אינה משבר
.וכריסטופר היצ'נס
." "הפצת דמוקרטיה במזרח התיכון היא רעיון רע:בערב סתווי אחד מתקיים ויכוח שנושאו
 הפצת הדמוקרטיה היתה הרעיון של הנשיא האמריקאי:ללא ספק מדובר בנושא לוהט
 מתנגדים לו, שפעם תמכו ברעיון, הליברלים.ג'ורג' בוש כשהחליט לצאת למלחמה בעיראק

Robert Rosenkranz, New York multi-millionaire, wanted to do something
different. He manages insurance and financial businesses dealing with a
turnover of six billion dollars a year and frequently donates to Yale
University. He collects Chinese and Asian Art and funded the first Arabic
translation of the American Declaration of Independence. However all
this did not satisfy him. He wanted to be influential--therefore he chose
to establish a debating club in New York.
"In America there is no such thing as a real debate'' says Rosenkranz
from his office on the 30th floor of the IBM high-rise building on Madison
Avenue overlooking Central Park. "True that we have radio and
television debates but they are not ‘real’ debates they are ‘shows,’
performances. People do not attempt to get to the core of the issues.
They do not try to convince nor to be convinced. Everyone yells at
everyone, deliver sound bites, but no one listens."
He decided to emulate the respected British debates. As a result, he
hired Dana Wolfe, former producer of Ted Koppel's Nightline, and
has created IQ2US conducting public debates for the past year. An
entrance ticket costs $40, however Rosenkranz supports the majority
of costs of these events. "I want people to view the debates as a form
of entertainment, just as they would enjoy going out to a movie or
a restaurant".
Whoever attempts to purchase a ticket for a debate at the Asia Society
on the upper east side of Manhattan will discover that all the tickets are
sold-out. It is however possible to listen to the debate on 70 public radio
channels as well as on internet sites delivering these broadcastings. In
addition, the public television station (PBS) broadcasted the last debate
and discussions are now being held as to broadcasting the debates on
BBC.
Rosenkranz, a Republican, says that he receives much criticism since
the debates are open to all public parties. '' The liberals feel that they are
right and that the conservatives are wrong and the
conservatives obviously feel that they are right and they cannot
understand how I can allow a stage for the liberals'' he explains." I say
that it's fine to exchange opinions. One can always learn something
new from listening to the opposing side."
SHARANSKY AND CHENEY'S DAUGHTER:
So what are the debates about? Actually, they cover every important
issue concerning America and the world. The subjects are
presented provocatively. For example, ''We must tolerate a nuclear Iran;
''Freedom of expression must include the license to offend;'' "Hollywood
has fueled anti-Americanism abroad;" "Beware of the Dragon: A booming
China spells trouble for America" or "Global warming is not a
crisis.'' Among the participants were authors Michael Crichton and
Christopher Hitchens.
One fall evening the following debate was held:
''Spreading democracy in the Middle East is a bad idea."
Undoubtedly, the subject is a heated one: Spreading democracy was the
idea of President Bush when he decided to go to war against Iraq. The

 השמרנים בדרך.עתה וטוענים כי אינו אלא תירוץ להגברת ההשפעה האמריקאית בעולם
.כלל תומכים בו
. על הבימה ישבו שישה מתווכחים.מנחה הערב היה רוברט סיגל מרשת הרדיו הציבורית
 שעבדה במשך שנים רבות, בתו של סגן הנשיא דיק צ'ייני,את השמרנים ייצגו ליז צ'ייני
 שבארצות הברית נחשב לכוכב; ודניאל,במשרד החוץ בתחום המזרח התיכון; נתן שרנסקי
 את הצד הליברלי ייצגו פלינט. חוקרת בכירה במכון השמרני אמריקן אנטרפרייז,פטקה
 נשיא מרכז,אי; דימיטרי סימס-איי- שמילא תפקידים בכירים בממשל ובכלל זה בסי,לווט
 פרופסור מאוניברסיטת,ניקסון ועורך כתב העת שלו בנושא מדיניות חוץ; ושיבלי טלהמי
 "לפוליטיקאים יש. רוזנקרנץ מעדיף להביא לוויכוחים אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.מרילנד
. הוא מסביר,"יותר מדי אג'נדה אישית
:בתחילת האירוע הקהל מצביע על נושא הדיון בעזרת מכשיר אלקטרוני הצמוד לכל מושב
 כל אחד. נמנעים%18 . תומכים%36- מתנגדים להפצת הדמוקרטיה ו%46-מתברר ש
 ואז מתחיל מקבץ שאלות ותשובות.מהמשתתפים מקבל שמונה דקות להציג את עמדתו
 הערב מסתיים במשאל. כל משתתף מציג סיכום של שתי דקות, לסיום.במשך חצי שעה
 עתה זוכים מתנגדי הפצת הדמוקרטיה. שתוצאותיו מתפרסמות מיד,שני בקרב הקהל
. נמנעו%5 . תומכים%40  לעומת,%55- שיעורם עלה בסוף הערב ל- לניצחון מוחץ
 אסור להם להפריע זה. מכתיב לבעלי הדעה את צורת ההתנהגות, מתברר,בעל המאה
 אבל זה יפגע ביכולת להתווכח באופן, "אם נתיר הפרעות זה יהיה אולי יותר ססגוני.לזה
,בייטס שקיים בטלוויזיה- "מהר מאוד נחזור למודל של סאונד. אומר רוזנקרנץ,"רציני
."והמטרה שלנו היא הרי בסופו של דבר לקיים ויכוח רציני
 דולר לכרטיס40  תמורת.מועדון הוויכוחים של רוזנקרנץ הוא גם מקום מפגש חברתי
, לפני הוויכוח מתקיימת מסיבת קוקטייל.אפשר להתחכך עם שמנה וסולתה של ניו יורק
אבל האח"מים האמיתיים הולכים אחרי הוויכוח לארוחת ערב למוזמנים בלבד במסעדת
 אחד האסטרטגים המפורסמים של וול סטריט, ביירון וין, בין האורחים.סייד-יוקרה באיסט
 וג'רלדין," שפוטרה מ"ניו יורק טיימס, והעיתונאיות ג'ודי מילר,וכיום מנהל קרן גידור
. שעדיין עובדת שם,פבריקנט
להעריך את הצד השני
.סייד של מנהטן-וסט- באפר, כהגדרתו, נולד למשפחה יהודית אגנוסטית,65  בן,רוזנקרנץ
. אוצרת לאמנות אסיאתית במוזיאון גוגנהיים,הוא נשוי בפעם השנייה לאלכסנדרה מונרו
 אוסף מרשים של פסלי בודהה ועבודות, באחד הבניינים היוקרתיים של מנהטן,בביתו
. בחדר השירותים יש אוסף אמנות אירוטית מיפאן.אמנות מסין
 שזכה כאן,עם המוצגים הבולטים באוסף שלו נמנה פסל של סוס מסין מהמאה השמינית
 "אני לא קונה עבודה אם יש אחת כזאת במוזיאון.לכמה פרסומים בעיתוני אמנות
. מבהיר רוזנקרנץ,"המטרופוליטן
 אך בחודש מאי הקרוב הוא, שנה והקשר שלו אליה מזערי40 בישראל הוא ביקר לפני
 "אנחנו בתקופה קריטית ואני רוצה לבוא לישראל לראות.מתכוון לבוא ולבקר שוב בארץ
. הוא אומר,"מקרוב מה קורה שם
?האם אנשים משנים את דעתם בעקבות הוויכוחים אצלכם
 אבל מבחינתי די בכך שהם לומדים להעריך את,"אנשים בדרך כלל אינם משנים את דעתם
."הצד השני ואת הנימוקים שלו
?האם קרה לך ששינית את דעתך בעקבות ויכוח
 בוויכוח על התחממות כדור הארץ השתכנעתי שהמצב לא כל כך חמור כמו שזה, למשל."כן
; וגם בוויכוח האחרון על הפצת הדמוקרטיה במזרח התיכון על ידי ארצות הברית.נראה
, אבל כשאני רואה מה קורה בשטח ומי המנהיגים שנבחרים,פעם חשבתי שזה רעיון טוב
." יש לי מחשבה שנייה בנושא,למשל חמאס

liberals who once supported the idea now oppose it and claim that it is
only an excuse for spreading the American influence around the world.
The conservatives are generally supportive. The evening's moderator
was Robert Siegal from a public radio station. On the panel were
six experts of opposing views. The conservative party was represented
by Liz Cheney, the daughter of Dick Cheney who worked many years in
the State Department in the Middle East; Natan Sharansky, who in the
U.S. is considered a “star”; Daniele Pletka, head researcher of AEI, Flynt
Leverett, who held main roles in the American government and in the
CIA, Dimitri Simes, working for the Nixon Center and also a journalist in
foreign affairs, and Shibley Telhami, Professor from the University of
Maryland. Rosenkranz would rather have expert speakers than
politicians on his panel. “Politicians have too many personal agendas,”
he says.
The event commenced when the audience voted on the subject of the
debate, with an electronic devise attached to the seat. It appeared that
46% motioned against spreading democracy and 36% were in favor, 18
% were undecided. Each of the panel members received 8 minutes to
present his/her view. Following are questions and answers from the
audience for 1/2 an hour, after which each panelist presents 2 minute
summations on his/her view. The evening is concluded with a
second vote by the audience. The results are immediately declared. The
opposers of spreading democracy won a big victory of 55% compared to
40% of the supporters and 5% undecided. “The majority rules.” No
interruptions are allowed while opposing sides speak. “If we
allowed interruptions, the debate may be more colorful,
but would prevent a serious debate” says Rosenkranz, “very quickly we
would return to sound bites as heard on television, and our goal is to
establish the most serious debate.”
Rosenkranz's debates are also social gatherings. For $40 a ticket one
can mingle with the “rich and famous” of New York. Prior to a debate
there is a cocktail party. After the debate, selected guests are invited for
a dinner at an exclusive restaurant on the east side.
Among the guests are Byron Wien, one of the strategic experts of Wall
Street and currently a fund manager. The journalist Judy Miller,
dismissed from the New York Times and Geraldine Fabrikant a present
day journalist of the New York Times.
TO APPRECIATE THE OTHER SIDE:
Rosenkranz is 65 years old, born to a Jewish agnostic family on the
upper east side. He is married for the second time to Alexandra Munroe,
a curator for Asian art at the Guggenheim Museum. In his house, a
luxurious elite Manhattan apartment, Rosenkranz has an exclusive
collection of Buddha statues and Chinese art. The bathrooms display
his collection of Japanese erotic art. Among his outstanding collection is
an 18th century Chinese horse sculpture which has been mentioned in a
variety of art magazines. "I don't buy any art if it already exists in the
Metropolitan Museum," says Rosenkranz.
He visited Israel 40 years ago but his ties to Israel are minimal. This
May, Rosenkranz is planning another trip to Israel. "We are presently in
a critical period and I want to come to Israel in order to see up close what
is happening there," explains Rosenkranz.
Do people change their opinions as a result of the debates?
-Usually, people do not change their minds. In my opinion, it is enough
for people to simply appreciate the other side.
-Has it ever happened that you changed your mind due to a debate?
-Yes. I changed my view after the global warning debate, as I was
convinced that it is not as severe as it seemed.
After hearing the arguments on "Spreading democracy in the Middle East
is a bad idea" my view altered as well. Before the debate, I believed it
was a good idea, however after the debate when I saw what is currently
happening and who the leaders are, like Hamas, I had second thoughts.

