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09:30-08:30 התכנסות 
09:30 נאום פתיחה:

           יעקב )כצל'ה( כץ,  יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ערוץ 7

אחד X אחד
עמנואל שילה, עורך ראשי 'בשבע'

09:40 ח"כ יולי )יואל( אדלשטיין, שר הבריאות
09:50 ח"כ בצלאל סמוטריץ', יו"ר הציונות הדתית

 מושב ראשון- בריאות
10:00 רפואה ציבורית בשעת מבחן

תפקוד הרפואה הציבורית בישראל בתקופת הקורונה. האם היינו 
ערוכים לקראת מגיפה אפשרית וכיצד התמודדו קופות החולים 

עם האתגרים שהונחו לפתחן?
מנחה: אסף משניות, 'בשבע'

משתתפים: 
סיגל רגב רוזנברג, מנכ"לית מאוחדת

רן סער, מנכ"ל מכבי שירותי בריאות
חיים פרננדס, מנכ"ל לאומית שירותי בריאות

פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל בית החולים איכילוב, לשעבר ממונה הקורונה 

 אחד X אחד
שילה פריד, 'בשבע'

10:40 ח"כ אמיר אוחנה, השר לביטחון פנים

 אחד X אחד
יוני רוטנברג, 'בשבע'

10:50  ח"כ חילי טרופר, שר התרבות

מושב שני - כלכלה
 11:00 המשק לאחר הקורונה –

איך עוברים למסלול של התאוששות וצמיחה?
 איך מחזירים את הציבור מאבטלה לתעסוקה, 

 כיצד ניתן לתמוך בהרבה מאוד עסקים קטנים שנקלעו 
לקשיים, ואיך מתמודדים עם הגירעון התקציבי הגדול

 מנחה: ערן בר טל, עורך הכלכלה, ישראל היום

נאום פתיחה: סיגל רגב רוזנברג, מנכ"לית מאוחדת

משתתפים: 
 רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה

 יהודה כתב, סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ
 אהרוני נויבואר, מנכ"ל החברה לפיתוח גוש עציון

צביקה ויליגר, יו"ר ווילי-פוד

אחד X אחד
קובי פינקלר, עיתונאי

11:30 יפה בן דויד, מזכ"לית הסתדרות המורים
 11:50 ח"כ יריב לוין, יו"ר הכנסת

 12:00 ח"כ גילה גמליאל, השרה להגנת הסביבה

אחד X אחד
 אסף משניות, 'בשבע'

12:20 ח"כ יואב גלנט, שר החינוך

אחד X אחד
עוזי ברוך, ערוץ 7

12:30 משה ליאון, ראש העיר ירושלים

אחד X אחד
 ניצן קידר, 'בשבע'

12:40 ח"כ נפתלי בנט, מועמד ימינה לרוה"מ ושר הביטחון לשעבר

אחד X אחד
עפרה לקס, 'בשבע'

 12:50 ח"כ מרב מיכאלי, יו"ר מפלגת העבודה
13:00 פרופ' יהודה דנון, נשיא אוניברסיטת אריאל 

אחד X אחד
 שילה פריד, 'בשבע'

13:10 הרב דורון פרץ, יו"ר תנועת המזרחי העולמית
13:20 פרופ' אלברט פנחסוב, רקטור אוניברסיטת אריאל

אחד X אחד
רועי שרון, כאן 11

13:30 ח"כ אופיר אקוניס, השר לשיתוף פעולה אזורי
13:40 עו"ד איתמר בן גביר, יו"ר עוצמה יהודית

13:50 דוד הדרי, מנכ"ל אמונה

 שיח בשתיים
סגולי קירשנבוים בשיחה אישית עם לאה גולדין

מושב שלישי - משפט
 14:20 יועץ או פוסק? היועץ המשפטי לממשלה, 

תפקידו וסמכויותיו
 האם צריך לפצל בין סמכות הייעוץ המשפטי לממשלה

 לבין סמכות ראש התביעה הכללית? האם הממשלה חייבת 
לציית לחוות דעתו של היועמ"ש? האם שרי הממשלה רשאים 
לייצוג עצמאי בפני בג"ץ כאשר דעתם שונה מדעת היועמ"ש? 
 האם נכון להחזיר את סמכות בחירת היועמ"ש לידי הממשלה 

או להשאירה בידי ועדת מינוי כפי שנהוג כעת?

מנחה: אבישי גרינצייג, כתב משפט, גלובס 
 נאום פתיחה: השופט פרופ' אליקים רובינשטיין, 

המשנה לנשיאה )בדימוס(, בית-המשפט העליון

משתתפים:
 עו"ד דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי 

 לממשלה לענייני משפט ציבורי- מינהלי
עו"ד רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

עו"ד גיל ברינגר, מרצה למשפטים, הקרייה האקדמית אונו
 שמחה רוטמן, ממייסדי התנועה למשילות ודמוקרטיה, 

מפלגת הציונות הדתית

אחד X אחד
עפרה לקס, בשבע

15:00 ליאורה מינקה, יו"ר תנועת אמונה

 TED
הסוכנות היהודית מסייעת לקהילות בתפוצות שנפגעו 

JReady 15:20 איילת נחמיאס ורבין, יו"ר הועדה הציבורית של מיזם
15:30 שי פלבר, מנהל היחידה לעלייה וקליטה של הסוכנות היהודית

15:40 יהודה סטון, סמנכ"ל תכניות ותפעול של הסוכנות היהודית

תשפ"א
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