Anti-Defamation League, Israel

הליגה נגד השמצה בישראל

عصبة مكافحة التشهير في إسرائيل

ישראל

إسرائيل

ISRAEL

ועידת ישראל
ללכידות חברתית
תוכניית הועידה

adl.reglist.info

ישראל

ISRAEL

إسرائيل

בהנחיית הילה קורח ,מגישת טלוויזיה ורדיו

09:00 - 08:00
התכנסות ורישום

09:45 - 09:00
פתיחה
ג'ונתן גרינבלט ,המנכ"ל העולמי ,הליגה נגד השמצה
קרול נוריאל ,מנכ"לית הליגה נגד השמצה בישראל
גילה גמליאל ,השרה לשוויון חברתי
רון חולדאי ,ראש עיריית תל אביב-יפו

11:00 - 09:45
ישראל  - 2048דמותה של החברה הישראלית
פרופ' דוד פסיג ,עתידן ,ראש המוקד לטכנולוגיות תקשורת בחינוך ,אוניברסיטת בר אילן
מייק פרשקר ,יועץ בכיר לשיתופי פעולה אסטרטגיים ,קרן תד אריסון
קרול נוריאל ,מנכ"לית הליגה נגד השמצה בישראל
ח"כ עמיר פרץ ,המחנה הציוני ,שר הבטחון לשעבר
משה בוגי יעלון ,הרמטכ"ל ושר הבטחון לשעבר

11:30 - 11:00
הפסקת קפה

adl.reglist.info

13:00 - 11:30

מרחבי שיח

מרחב שיח 2

מרחב שיח 1

חינוך ישראלי :משותף או מגזרי?

מלחמת הנרטיבים
מנחה:
אורלי וילנאי,

מנחה:
דפנה ליאל,

עיתונאית פעילה בתחום החברתי ומנחה בטלוויזיה הישראלית

כתבת פרלמנטרית ,חדשות 2

דוברים:

דוברים:

מלך זילברשלג,

יובל חלביה,

מערך הדיגיטל ,תאגיד השידור הישראלי "כאן"

יו"ר מועצת התלמידים הארצית

בוריס (ברי) רוזנברג,

מיקי נבו,

מקים ומנהל שותף של "הבריגדה התרבותית" וחבר בקבוצת "דור "1.5

מנהל "לחיות יחד" ומנהל תוכנית לקידום מנהיגות בחינוך הבלתי הפורמלי,
מכון מנדל

סופרת ועיתונאית ישראלית

אביעד פרידמן,

אמילי עמרוסי,

יו"ר החברה למתנ"סים

אבתיסאם מראענה מנוחין,

פרופ' יולי תמיר,

במאית ומפיקת קולנוע וטלויזיה

שרת החינוך לשעבר ונשיאת שנקר

אושרה פרידמן,
אשת תקשורת ,יזמית חברתית ,סמנכ"לית תוכן ופיתוח משאבים,
העמותה למנהיגות ישראלית משותפת

מרחב שיח 3

אחים אנחנו :מקומה של יהדות התפוצות
הפאנל ייערך בשפה האנגלית עם תרגום סימולטני לעברית

מנחה:
אראל סג"ל,

מנחה:
דיוויד הורוביץ,

איש תקשורת

עורך ומייסדTimes of Israel ,

דוברים:

דוברים:

ד"ר תומר פרסיקו,
עמית מחקר במכון שלום הרטמן וחוקר ומרצה בחוג למדעי הדתות,
אוניברסיטת תל-אביב

בקי כספי,

רחלי איבנבוים,
מייסדת ויו"ר תוכנית מובילות ,ראש תחום חברה חרדית ,מכון שחרית

זהורית שורק,

המנכ"ל העולמי ,הליגה נגד השמצה

דן שפירו,

ענת הופמן,

יו"ר המטה הגאה ,יש עתיד ,ממייסדי הקהילה הדתית הגאה

ג'ונתן גרינבלט,

שגריר ארה"ב בישראל לשעבר ועמית בכיר ,המכון למחקרי ביטחון לאומי

ראש המרכז הרפורמי לדת ומדינה

ד"ר רם פרומן,

ראש קתדרת אונסק"ו לחינוך לערכים ,סובלנות ושלום,
אוניברסיטת בר אילן

מרחב שיח 4

מרחב ציבורי ישראלי -בין דת לחילון

יו"ר ומייסד הפורום החילוני

פרופ' זהבית גרוס

סגנית נשיא ארגון  - JFNAהפדרציות היהודיות של צפון אמריקה

הרב ד"ר דב מימון,
עמית בכיר ,המכון לתכנון מדיניות העם היהודי

צביקה קליין,

כתב לענייני העולם היהודי ,עיתון מקור ראשון וnrg360-

הרב רפי פוירשטין,
נשיא מכון פוירשטין ,יו"ר עמית וועד ארגון רבני צוהר
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13:45 - 13:00
ארוחת צהריים

14:45 - 13:45
בין פוסט לציוץ :תפקיד התקשורת המסורתית בעיצוב השיח החברתי בישראל 2048
מנחה:
אושרת קוטלר ,עיתונאית ,חדשות 10
דוברים:

אלוף בן ,עורך עיתון "הארץ"
עמית סגל ,כתב פוליטי ,חדשות 2
סוהיל כראם ,מנכ"ל רדיו אש-שמס
יוסי אליטוב ,עורך העיתון "משפחה"
יעקב כץ ,עורך ראשיjerusalem post ,

15:15 - 14:45
הופעה  -קפה שחור חזק
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