 8.7.2014מלון דיויד אינטרקונטיננטל ת"א
מנחי הוועידה :ניב רסקין ולוסי אהריש
08:30-09:30
09:30-09:45

התכנסות והרשמה
דברי פתיחה
עמוס שוקן ,מו"ל "הארץ"
עקיבא אלדר ,מנכ"ל ועידת ישראל לשלום
רון חולדאי ,ראש עיריית תל־אביב  -יפו
מושב פתיחה  -מנהיגים ושלום

09:45-10:15

נשיא המדינה שמעון פרס בראיון אקטואלי עם ארי שביט

10:15-10:35

מחמוד עבאס ,יו"ר הרשות הפלסטינית ,בשיחה
מצולמת לוועידה

16:25-16:35

10:35-10:40

אחינועם ניני וגיל דור בשיר "שלום"

16:35-16:40

10:40-11:40

הזווית הכלכלית :מה ירוויח המשק מהסדר  -ומה הוא
יפסיד בלעדיו?
מנחה :איתן אבריאל ,עורך מגזין  TheMarkerומייסד האתר
דברי פתיחה :פרופ' מנואל טרכטנברג ,יו"ר הוועדה לתכנון
ותקצוב (מל"ג) במועצה להשכלה גבוהה
ירום אריאב ,מראשי "ישראל יוזמת" ,יו״ר לביא קפיטל,
מנכ״ל משרד האוצר לשעבר
דיתה ברוניצקי ,ממייסדי אורמת
חמי פרס ,שותף מנהל ומייסד קרן פיטנגו
לארס פאבורג־אנדרסן ,שגריר האיחוד האירופי בישראל

סוגיית המים בתהליך השלום
גדעון ברומברג ,מנכ"ל ישראלי ,אקופיס/ידידי כדור הארץ

16:40-16:45
16:45-17:20

גילוי דעת :עודה בשאראת ,סופר ופובליציסט "הארץ"
הפסקה

17:20-17:30

הסכסוך והאנטישמיות
אלן פינקלקרהאוט ,פילוסוף ,חבר האקדמיה הצרפתית ופעיל
ב ,JCall -פריז

17:30-17:40

השלום שאף פעם לא עשינו ח"כ זהבה גלאון ,יו"ר מפלגת מר"צ

17:40-17:50

השלום ושברו דני דיין ,לשעבר יו"ר מועצת יש"ע

11:40-12:10

הפסקה

17:50-17:55

גילוי דעת :עמירה הס ,עיתונאית "הארץ"

12:10-12:15

עלמה זוהר בשיר "ניצחונות"

17:55-18:50

12:15-12:35

ראש הממשלה ושר הבטחון לשעבר אהוד ברק בראיון עם אלוף בן,
עורך "הארץ"
הסכסוך והשלום -מה חושבים בתפוצות?
מנחה :חמי שלו ,כתב "הארץ" בוושינגטון
רוברט וקסלר ,חבר הקונגרס לשעבר ,נשיא מרכז ס .דניאל אברהם
לשלום במזה"ת
ג'רמי בן עמי ,מייסד ונשיא השדולה האמריקאית J Street
פרופ' פיטר ביינרט ,עיתונאי ,סופר ,ניו יורק
פיאמה נירנשטיין ,עיתונאית וסופרת ,לשעבר חברת
הפרלמנט האיטלקי

דמוקרטיה וזכויות אדם :בין סכסוך לשלום 				
מנחה :רוית הכט ,עורכת דעות אתר "הארץ" וכתבת מדור דעות
סייד קשוע ,עיתונאי וסופר
ישראל הראל ,יו"ר-מייסד ,המכון לאסטרטגיה ציונית
ופובליציסט ב"הארץ"
טליה ששון ,יו"ר משותף ,המועצה הבינלאומית של
הקרן החדשה לישראל
לילי גלילי ,עיתונאית ,הרשת האזורית

18:50-18:55
18:55-19:40

גילוי דעת :אורי משגב ,עיתונאי ופובליציסט "הארץ"
שלום וביטחון  -יעדים סותרים?
עמוס הראל ,פרשן "הארץ" לענייני צבא וביטחון ,מראיין את
יובל דיסקין
יעקב עמידרור ,אלוף במיל'
פיליפ גורדון ,עוזר מיוחד לנשיא ארה"ב ומתאם הבית הלבן למזרח
התיכון ,צפון אפריקה ואזור המפרץ

12:35-13:30

13:30-13:50
13:50-14:00

16:20-16:25

גילוי דעת :גדעון לוי ,עיתונאי ופובליציסט "הארץ"
השלום והפריפריה מיכאל ביטון ,ראש המועצה המקומית ירוחם

15:40-16:20

הזווית המדינית -כיצד מקרבים את השלום?
ברק רביד ,כתב מדיני" ,הארץ" בראיון עם
ח"כ ציפי לבני ,שרת המשפטים והממונה על המשא ומתן
הסכסוך והשלום  -איך אפשר אחרת?
ח"כ יצחק הרצוג ,יו"ר האופוזיציה ויו"ר מפלגת העבודה

14:00-15:10

ארוחת צהריים

15:10-15:20

דויד ברוזה בדואט עם מירה עוואד ובשיר עם מקהלת
The YMCA Jerusalem Youth Chorus

סדנה  :1השלום וסוגיית הגבולות
 10:50-12:20מהו תוואי גבול הקבע אליו ישראל צריכה
לשאוף במשא ומתן עם הפלסטינים?
מנחה :גידי וייץ
תמונת מצב ונתונים :דן רותם
מגיבים :שאול אריאלי • ישראלה אורון
• גלעד שר • חיים לוינסון • עתניאל שנלר

15:20-15:30
15:30-15:40

על ייאוש ותקווה הסופר דויד גרוסמן
שלום בעידן הריאליזם
ח"כ נפתלי בנט ,שר הכלכלה ויו"ר הבית היהודי
מה הקשר בין צדק חברתי לשלום?
שיחות אישיות של סמי פרץ עורך  ,TheMarkerעם
ח"כ שלי יחימוביץ' ,מפלגת העבודה
ח"כ אחמד טיבי ,סגן יו"ר הכנסת ,תע"ל

19:40-20:00

Special Assistant to the President and White House
Coordinator for the Middle East, North Africa, and the Gulf Region

20:00-20:30

הדג נחש בהופעה

סדנה  :2השלום וסוגיית ירושלים
 15:00-16:30כיצד פותרים את סוגיית ירושלים
העתירה כל כך ברגישויות ,בקדושה ,ובמורכבות
דמוגרפית ואורבאנית?
מנחה הדיון :ניר חסון
תמונת מצב ונתונים :דני זיידמן
מגיבים • :חגית עופרן • אתי לבני • שאול אריאלי

סדנה  :3צעירים ותהליך השלום
 Networking 17:00-17:45על כוס בירה
 17:45-19:15למה צעירים בישראל לא מתעניינים בתהליך
השלום? בשיתוף פעולה עם פורום סנהדרין ,פורום החוקרים
הצעירים של ה INSS-וארגון One Voice

מנחה הדיון :ברק רביד
דוברות :ברנדט מיהאן ,סגנית דוברת המועצה לביטחון
לאומי בבית הלבן • ח"כ סתיו שפיר ,מפלגת העבודה

עקב ריבוי נרשמים לוועידה ההרשמה נסגרה ,בשל בידוק בטחוני בכניסה אנו ממליצים להקדים הגעתכם
* הוועידה תועבר בשידור חי באתר הארץ

