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מנחה: יוני קמפינסקי
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09:30-08:30 התכנסות

09:30 דברי פתיחה:
           דודו סעדה, יו"ר קבוצת 'בשבע'

09:45 נאום:
           מר ראובן )רובי( ריבלין, נשיא המדינה

 אחד X אחד
 עמנואל שילה, עורך ראשי 'בשבע'

10:00  גדעון סער, יו"ר תקווה חדשה ומועמד לראשות הממשלה
 10:15  ח"כ הרב רפי פרץ, שר ירושלים ומורשת

 מושב ראשון - פוליטיקה
 10:30 הקול הערבי – האם לגיטימי לבסס 

קואליציה על תמיכת הרשימה המשותפת?
 האם לגיטימי להקים ממשלה שנשענת על 
 מפלגות השוללות את הציונות ואת הגדרת 

ישראל כמדינה יהודית? 
מנחה: זאב קם, כתב הכנסת של 'כאן רשת ב'' ו'כאן 11' 

 משתתפים:
 ח"כ צבי האוזר, יו"ר ועדת חוץ ובטחון, תקווה חדשה

 ח"כ תמר זנדברג, יו"ר סיעת מרצ
 אורית סטרוק, הציונות הדתית

 ווג'יה כאיוף, אסטרטג, מנכ"ל המכון לקידום הדמוקרטיה 
בחברה הערבית

אחד X אחד
 עמית סגל, פרשן פוליטי, חדשות 12

11:30 ח"כ בני גנץ, שר הביטחון ויו"ר כחול לבן
11:40 השר לשעבר זאב אלקין, סגן יו"ר תקווה חדשה

אחד X אחד
ירון אברהם, כתב מדיני חדשות 12

 11:50  ח״כ תא״ל )מיל׳( מירי רגב, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים
12:00 ח"כ אלי כהן, שר המודיעין

 אחד X אחד
שילה פריד, 'בשבע'

12:30 יגאל להב, ראש המועצה המקומית קרני שומרון

אחד X אחד
יעקב ברדוגו, פרשן פוליטי ומגיש 'גלי צה"ל'

12:40 ח"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים ויו"ר יהדות התורה
12:50 ח"כ איילת שקד, שרת המשפטים לשעבר

אחד X אחד
ירון אברהם, כתב מדיני, דשות 12

13:00 יצחק )בוז'י( הרצוג, יו"ר הסוכנות היהודית

 אחד X אחד
שילה פריד, 'בשבע'

13:10 ירון לוץ, מנכ"ל האגודה להתנדבות

מושב שני - חינוך 
13:20 קורונה חינוכית – התמודדות עם הנזקים החינוכיים 

של תקופת המגיפה
הנזקים החינוכיים והנפשיים שנגרמו לילדים ולבני נוער כתוצאה 

משיבוש פעילותה של מערכת החינוך בתקופת הקורונה. כיצד ניתן 
לתקן נזקים אלו או לפחות למזער אותם?

מנחה: עפרה לקס, 'בשבע' 
פתיחה: רננה בוצר סוויסה, תלמידת כיתה ה'  שער הנגב

 משתתפים:
בנימין בהגון, ראש מכללת תלפיות

שוש נגר, ראש מינהל החמ"ד
רונן יעקובסון, פסיכולוג מומחה חינוכי

יריב פאר, מנכ"ל אינטרנט רימון
הראל חצרוני, הזולה OU ישראל

 TED
כיצד מייצרים חיסון חברתי?

14:00   אילן גאל דור, מנכ"ל ארגון גשר
14:10   אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר

14:20   משה גלסנר, רדיו קול ברמה וערוץ הכנסת
14:30   הרבנית ד"ר לאה ויזל, ראש המדרשה, אוניברסיטת בר אילן

 אחד X אחד
יעקב ברדוגו, פרשן פוליטי ומגיש 'גלי צה"ל'

14:40 איתן יוחננוף, מנכ"ל ומבעלי רשת 'יוחננוף'
14:50 יעקב חגואל, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית

תשפ"א

18

 אחד X אחד
עפרה לקס, 'בשבע'

15:10 עמיר שקד, יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים
15:20 גאל גרינוולד, סגן יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית

וראש המחלקה לחינוך
15:30 שי צ'רבינסקי, מנכ"ל צ'רדי 

 אחד X אחד
יוני קמפינסקי, ערוץ 7

15:40 ינון שויקה, סמנכ"ל הבנק הבינלאומי, ראש מערך פאגי
15:50 משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר

מושב שלישי - ירושלים
16:00 ירושלים שאחרי הקורונה

מנחה: אסף משניות, 'בשבע'

 משתתפים:
 אבי כהן סקלי, מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת

אילנית מלכיאור, ממונה על התיירות ברשות לפיתוח ירושלים
איציק עוזר, סמנכ"ל פיתוח עסקי ברשות לפיתוח ירושלים

16:30 'המילה האחרונה' - עירית לינור והרב חיים נבון בהופעה מיוחדת

 א'-ב' בניסן
א " פ ש ת

14-15.3
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 נאום מרכזי 
 מר בנימין נתניהו
 ראש ממשלת ישראל

ויו"ר הליכוד


