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10:30-12:30  ״למידה דיאלוגית״ 
אירוע של הידברות פומבית בנושאי דמוקרטיה 

עם קבוצות של אזרחים מכל חלקי האוכלוסיה – 
יהודים, ערבים, חרדים, חילונים ודתיים. 

בהובלת ״הפורום להסכמה אזרחית״  כנס יפו.

לפרטים והרשמה לאירוע של הידברות פומבית:
 02-6731118 (שלוחה 1 - ניתן להשאיר הודעה) 

 aforum01@walla.co.il  או דוא״ל

מנחת הוועידה: לוסי אהריש עיתונאית ומגישת טלוויזיה ישראלית

התכנסות והרשמה   08:30-09:30

דברי פתיחה   09:30-09:50
עמוס שוקן, מו"ל "הארץ"  

רחל ליאל, מנכ"לית הקרן החדשה לישראל  

נשיא המדינה ראובן ריבלין בראיון עם אלוף בן,    09:50-10:10
עורך "הארץ"   

ח"כ יצחק הרצוג, יו"ר המחנה הציוני וראש האופוזיציה  10:10-10:20

האם ישראל יכולה להיות מדינה יהודית ודמוקרטית?  10:20-11:20
מנחה: אורי משגב, עיתונאי ופובליציסט, "הארץ"  

ח"כ אחמד טיבי, יו"ר תע"ל  
אברהם בורג, סופר ויו"ר הכנסת לשעבר  

ד"ר יוסי ביילין, שר המשפטים לשעבר  
                           הרב מיכאל מלכיאור, ח"כ ושר לשעבר, נשיא כנס יפו

דני דיין, לשעבר יו"ר מועצת יש"ע   
אפרת שפירא רוזנברג, מנהלת פרוייקטים בקרן אבי  

חי, חברת הנהלה בנאמני תורה ועבודה ואשת תקשורת   

האם הימין עדיין ליברלי?  11:20-12:20
בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה ומרכז   

מורשת מנחם בגין  
מנחה:  ד"ר עמיר פוקס, מנהל תכנית "הגנה על   

ערכים דמוקרטיים" במכון הישראלי לדמוקרטיה  
דן מרידור, שר המשפטים וסגן ראש הממשלה לשעבר  

הרצל מקוב, ראש מרכז מורשת מנחם בגין  
ידידיה שטרן, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה  

ופרופ' למשפטים באוניברסיטת בר-אילן  
יוסי שריד   

יועז הנדל, יו"ר המכון לאסטרטגיה ציונית,   
ידיעות אחרונות  

ארוחת צהריים  12:20-13:20

ח"כ ציפי לבני, יו"ר המחנה הציוני, בראיון עם ארי שביט  13:20-13:40

גבולות חופש ביטוי - בין צוק איתן לשארלי הבדו  13:40-14:30
מנחה: רוית הכט, עורכת דעות אתר "הארץ"   

ופובליציסטית  
אווה אילוז, פרופ' לסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית  

גדעון לוי, עיתונאי ופובליציסט, "הארץ"  
זוהיר בהלול, איש תקשורת, חבר מפלגת העבודה  

שמעון ריקלין, רדיו גלי ישראל  

איימן עודה, יו"ר חד"ש   14:30-14:40

הפסקה  14:40-15:10

ח"כ זהבה גלאון, יו"ר מפלגת מרצ  15:10-15:20

מקומו של בית הספר בחינוך לדמוקרטיה?    15:20-15:30
ד"ר זאב דגני, מנהל הגימנסיה העברית הרצליה  

עצמאותו של בית המשפט העליון  15:30-16:30
מנחה: גידי וייץ, עיתונאי "הארץ"  

טליה ששון, עו"ד ויו"ר המועצה הבינלאומית של   
הקרן החדשה  לישראל  

דניאל פרידמן, פרופ' (בדימוס), שר המשפטים לשעבר  
חסן ג'בארין, עו"ד ומנכ"ל עדאלה, המרכז המשפטי    

לזכויות המיעוט הערבי בישראל  
מרדכי קרמניצר, סגן נשיא למחקר במכון הישראלי   

לדמוקרטיה, פרופ' (אמריטוס), הפקולטה למשפטים,   
האוניברסיטה העברית  

השגריר דניס רוס, עמית במכון וויליאם דיווידסון   16:30-17:00
ויועץ במכון וושינגטון למזרח הקרוב, בריאיון עם    

אלוף בן, עורך "הארץ"  


