
09:30-08:30 התכנסות – קפה ועוגה

 09:30 דברי פתיחה דודי פינקלר, 
          סמנכ"ל קבוצת 'בשבע' ומנהל כנס ירושלים

09:45 דברי ברכה יצחק הרצוג, נשיא המדינה

אחד X אחד
10:00 איילת שקד, שרת הפנים

10:15 מרב מיכאלי, שרת התחבורה 
10:30 מתן כהנא, שר הדתות

מושב ראשון
10:45 מאורעות תשפ"א 

 בין יהודים לערבים בערים המעורבות 
– האם התפרצות נוספת היא רק עניין של זמן?

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

 12:15 ד"ר שמואל שנהב, 
           ראש בית ספר לתואר שני מכללה ירושלים וראש התכנית  

            להכשרת מנהלי בתי ספר 'אבני ראשה' 
12:30 משה ליאון, ראש העיר ירושלים

12:45 יעקב חגואל, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית
13:00 עודד רביבי,  ראש מועצה מקומית אפרת

 נאום: 
13:15 פסיכולוגיה של עולם ההשקעות

דרור זק"ש, מנהל פיתוח עיסקאות חדר עסקאות ומנהל יחידת 
הייעוץ בגידור חשיפות מט"ח לתאגידים

13:30 ראובן פינסקי, מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי
 13:40 בקי כספי, 

           מנכ"לית המשרד הישראלי של הפדרציות היהודיות 
            של צפון אמריקה

 נאום: 
13:50 למה השבויים הישראלים לא פה?

צור גולדין

מושב שני
14:00 תזוזות בסטטוס-קוו

אילו שינויים צפויים בתחום הכשרות, הגיור, מינוי דיינים 
ורבנים ומעמד הרבנות הראשית

מנחה: אסף משניות, בשבע' 

משתתפים:
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

אחד X אחד
15:15 יריב פאר, מנכ"ל אינטרנט רימון 

15:30 אלעזר שטרן, שר המודיעין
15:45 רמי לוי&אבי כץ, אנשי עסקים

מושב שלישי
16:00 אחיזה בשטח או אחיזת עיניים 

מה צריכה ישראל לעשות כדי לשמר את שליטתה 
ביהודה ושומרון

מנחה: יוני רוטנברג, כתב התיישבות 'בשבע' 

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

משתתפים:
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
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09:30-08:30 התכנסות – קפה ועוגה

09:30 דברי פתיחה עמנואל שילה, עורך ראשי 'בשבע'

אחד X אחד
09:40 ח"כ ניר ברקת, ליכוד 

09:50  ח"כ אריה דרעי, יו"ר מפלגת ש"ס 
10:00 עמית סגל, פרשן פוליטי 'חדשות 12'

מושב ראשון
10:15 ההתיישבות מול חילופי השלטון

האתגרים להמשך פיתוח ההתיישבות מול ממשלה 
חדשה בישראל וממשל חדש בארה"ב

מנחה: יוני קמפיסנקי, ערוץ 7

 נאום פתיחת מושב:
יעקב )כצל'ה( כ"ץ, יו"ר מועצת המנהלים קבוצת 'בשבע' 

משתתפים:
פנחס ולרשטיין, מראשי גוש אמונים ומועצת יש"ע לשעבר

שקד מורג, מנכ"לית שלום עכשיו 
מארק צל, יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל, סגן נשיא ויועץ 

משפטי למפלגה הרפובליקנית מחוץ לגבולות ארה"ב
ח"כ אורית סטרוק, יו"ר סיעת הציונות הדתית

 דויד אלחייני, 
יו"ר מועצת יש"ע וראש המועצה האזורית בקעת הירדן

אחד X אחד
11:45 יואב שמחי, יו"ר הסתדרות העובדים הלאומית 

נאום: 
 12:00 ח"כ בנימין נתניהו, 

           ראש הממשלה לשעבר ויו"ר הליכוד 

 אחד X אחד
12:20 ח"כ בצלאל סמוטריץ', הציונות הדתית

 אחד X אחד
 12:45 הרב הלל הורוביץ,

          ראש מנהלת מוניציפלית חברון,  ויו"ר קרן יחד
13:00 הרב יוסף צבי רימון, יו"ר עמותת סולמות

13:30  אהרוני נויבואר, מנכ"ל החברה לפיתוח גוש עציון 

אחד X אחד
13:45 יועז הנדל, שר התקשורת 

14:00 פנינה תמנו שטה, שרת העלייה והקליטה
 14:10 תא"ל במיל' אמיר אביבי, 

מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים
 14:20 פרופ' חזי לוי,

         מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר ומנהל מרכז רפואי ברזליאי
14:30 אייל גבאי, יו"ר קופת חולים 'מאוחדת'

מושב שני
15:00 מחיר ההפקרה

השתלטות הפלשתינים על שטחי c – משמעויות 
כלכליות

מנחה: רועי שרון, פרשן צבאי כאן 11

 נאום פתיחת מושב:
ישי מרלינג, יו"ר החטיבה להתיישבות

משתתפים:
קובי אלירז, יועץ שרי הביטחון לשעבר

בהווה מומחה ויועץ לענייני מקרקעין ותכנון
גדעון לוי, עיתון 'הארץ'

עו"ד בנצי ליברמן, מנהל רמ"י לשעבר ויו"ר פורום שילה
דניאלה וייס, מראשי תנועת גוש אמונים

גלעד אך, יו"ר עד כאן
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