ק ב ו צ ת

ועידת
הקיץ

ב ש ב ע

כ"ג-כ"ד באב

תשפ "א

תוכניה  -יום ראשון

1-2.08

2021

יום ראשון,

כ"ג באב תשפ"א

1.8.21

מנחה :יוני קמפינסקי

 09:30-08:30התכנסות – קפה ועוגה
תשפ"א

 09:30דברי פתיחה דודי פינקלר ,סמנכ"ל 'בשבע'
 09:45דברי ברכה יצחק הרצוג ,נשיא המדינה

אחד  Xאחד

 10:00איילת שקד ,שרת הפנים
 10:15מרב מיכאלי ,שרת התחבורה
 10:30מתן כהנא ,שר הדתות

מושב שני

 14:00תזוזות בסטטוס-קוו
אילו שינויים צפויים בתחום הכשרות ,הגיור ,מינוי דיינים
ורבנים ומעמד הרבנות הראשית
מנחה :אסף משניות ,בשבע'
משתתפים:

תשפ"א

תשפ"א

מנחה :עפרה לקס ,עיתונאית 'בשבע'
ראיון פתיחת מושב:
ח"כ עמיחי שקלי ,יו"ר שדולת משילות בישראל
משתתפים:
מאיר דויטש ,מנכ"ל תנועת רגבים
יאיר קראוס ,כתב הצפון ,מקור ראשון
אהרון אטיאס ,מנכ"ל עיריית לוד
ח"כ מוסי רז ,מרצ
עו"ד אהרון גרבר ,סגן ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת

אחד  Xאחד

ירושלים

 15:15יריב פאר ,מנכ"ל אינטרנט רימון
 15:30אלעזר שטרן ,שר המודיעין
 15:45רמי לוי&אבי כץ ,אנשי עסקים

מושב שלישי

 16:00אחיזה בשטח או אחיזת עיניים
מה צריכה ישראל לעשות כדי לשמר את שליטתה
ביהודה ושומרון
מנחה :יוני רוטנברג ,כתב התיישבות 'בשבע'

 12:00רו"ח אביגדור יצחקי ,יו"ר מפעל הפיס

ראיון פתיחת מושב:
ישראל גנץ ,ראש המועצה האזורית מטה בנימין

אחד  Xאחד

משתתפים:

 12:15צור גולדין

מרכז מורשת מנחם בגין

אחד  Xאחד

 12:30משה ליאון ,ראש העיר ירושלים
 12:50יעקב חגואל ,יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית
 13:30ראובן פינסקי ,מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי
 13:40בקי כספי ,מנכ"לית המשרד הישראלי של הפדרציות
היהודיות של צפון אמריקה

יגאל דלמוני ,מנכ"ל מועצת יש"ע
תא"ל במיל' הראל כנפו ,חבר תנועת הביטחוניסטים ,לשעבר
מפקד חטיבת שומרון ורמ"ט פיקוד דרום
יכין זיק ,רגבים
ד"ר ענת רוט ,מנכ"לית פורום שילה

ט.ל.ח

מושב ראשון

 11:00מאורעות תשפ"א
בין יהודים לערבים בערים המעורבות
– האם התפרצות נוספת היא רק עניין של זמן?

כרמל שאמה הכהן ,ראש העיר רמת גן,
הרב עמיחי אליהו ,יו"ר איגוד רבני קהילות
אפרת שפירא-רוזנברג ,יו"רית קולך
עו"ד אסף בנמלך ,יו"ר נאמני תורה ועבודה
ח"כ שמחה רוטמן ,הציונות הדתית

