עו"ד ישראל מימון
יושב ראש ועדת ההיגוי של מטה ועידת הנשיא

אורחים נכבדים,
ברוכים הבאים לוועידת נשיא ישראל החמישית.2013 ,
גם בשנה שחלפה מאז הוועידה הקודמת המשיך המזרח התיכון שסביבנו לגעוש .נוסף על השינויים
הדרמטיים שראינו במצרים ,טוניס ולוב ,אנו עדים למלחמה הפנימית העקובה מדם המתרחשת בסוריה,
למחאה המתעצמת בתורכיה ולתוצאות המפתיעות בבחירות באירן.
אנו עדים להבדלי גישות משמעותיים של המעצמות כלפי אירועים אלה .דומה כי כמעט בכל יום
מתרחשים לנגד עיננו ,ממש בשכונה שלנו ,אירועים שלא ניתן להפריז בהשפעה שעשויה להיות להם על
חיינו כאן בישראל ועל הסדר העולמי.
ובתוך כל אלה ,מדינת ישראל שומרת על יציבות .לא מכבר התקיימו בחירות וממשלה חדשה כוננה .זהו
המובן מאליו בעיננו וכך גם ראוי.
ועדיין האתגר הגדול הוא ,גם בימים של חוסר ודאות ,לנסות ולהשפיע על המחר ולעצב אותו כמחר
טוב יותר .בוועידת נשיא החמישית ,אנו מפנים מבט ומתרכזים במסגרת הדיונים ,בגורם האנושי ,באדם,
שבכוחו לדמיין ,להמציא ,לקבל החלטות ולהוביל אותנו בכל תחומי החיים.
בערב הפתיחה של ועידת הנשיא נפנה מבט לאדם שהקדיש את כל חייו לעשייה ציבורית למען עתיד טוב
יותר לישראל ,לעם היהודי ולעולם בכלל  -נחגוג את יום ההולדת ה 90של נשיא המדינה ,שמעון פרס .דרך
חייו של שמעון פרס ,נביט על ימיה של מדינת ישראל למן טרם הקמתה ,דרך האירועים המרכזיים בחייה
של המדינה ועד לימים אלה שבהם אנו זורעים את זרעי המחר.
ציון יום הולדתו של הנשיא בוועידה היווה גורם משיכה בלתי רגיל להשתתפותם בוועידה של כ 90 -
דוברים מחו"ל ,בנוסף לעוד כ 90-מישראל ,טובי המוחות בתחומם .בנוסף ,בוועידה זו נגיע למספר שיא של
משתתפים מחו"ל –  .2,090תרומתם של כל המשתתפים לכלכלה הישראלית ,לתיירות ולקידום השקעות
ומחקר היא השפעה מוכחת .אני מאמין כי כל אחד ממשתתפי הוועידה ,כאשר יחזור לארץ מוצאו לאחר
הוועידה ,יהיה שגריר הסברה מעולה של מדינת ישראל.
ועידת הנשיא מתאפשרת תודות לרוחב לבם ונדיבותם של תורמים נפלאים ,רובם ככולם פעילים ותורמים
גם למטרות חשובות אחרות במרחב המחקר והתרבות בישראל ובעולם היהודי ,תורמים שרואים בוועידה
הזדמנות בלתי רגילה להציג את פניה היפות של מדינת ישראל ,לעורר דיון ולהציע פתרונות כדי ליצור
עתיד טוב יותר לילדינו .אנו אומרים לתורמי הוועידה תודה מעומק הלב.
ותודה גדולה מסורה לחבריי הנפלאים בוועדת ההיגוי של ועידת הנשיא .מרגע סיומה של הוועידה
הקודמת עמלים החברים בוועדה ,יום ולילה ,על מנת לגבש ועידה עשירה בתכניה ומופקת ברמה הגבוהה
ביותר .תודה רבה לכם מקרב לב ויישר כוח גדול .לדברי הוקרה ושבח ראויים במיוחד גם כל האמונים על
ההפקה ועל התקשורת אשר הולכים אתנו יד ביד ויש להם תרומה שלא תסולא בפז להצלחת הוועידה.
אני מאחל לכולנו ועידה פורה מוצלחת.
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