ועידת הנשיא  - 2013לוח זמנים
* התוכנית נתונה לשינויים
יום שלישי ,י' תמוז ,התשע"ג 18 ,ביוני 2013
יום שלישי ,י'
תמוז,
התשע"ג18 ,
ביוני 2013

17:30-19:00

פתיחת דלתות ורישום

20:00

סגירת דלתות

19:00-21:00

קבלת פנים * -למוזמנים בלבד שנרשמו באתר

21:00-22:30

מציינים  90שנה לנשיא מדינת ישראל * -למוזמנים בלבד שנרשמו באתר
יום רביעי ,י"א תמוז ,התשע"ג 19 ,ביוני 2013

08:00-09:30

התכנסות ורישום

09:30-11:15

מליאת בוקר :מנהיגות שעושה את ההבדל בעיצוב המחר
טקס הענקת עיטור הנשיא לנשיא וויליאם ג' .קלינטון

11:15-12:00

מעבר בין אולמות ו Networking-

12:00-13:30
יום רביעי ,י"א,
תמוז,
התשע"ג19 ,
ביוני 2013

13:30-14:30

עקרונות כלכליים מול ערכים
ליזום או להמתין :ישראל מול
חברתיים :הרמוניה או קונפליקט
מזרח תיכון משתנה

הפסקת צהריים ו Networking-

האם התקשורת הקלאסית
נפלה ברשת

האם יש סיכוי למחר ירוק?

חקר המוח -
המסע המופלא אל תוך עצמנו

מלחמות המחר -
מדע שהוא כבר לא  -בדיוני

כיתת אמן13:45-14:15 :
פרופ' דן אריאלי

כיתת אמן 13:45- 14:15:
פרופ' דפני קולר

כיתת אמן13:45-14:15 :
ד"ר רות ווסטהיימר

כיתת אמן13:45-14:15:
ד"ר דיוויד ב .אגוס

14:30-16:00

מליאת צהרים :האם מחר יהיה טוב יותר?

16:00-16:30

מעבר בין אולמות

16:30-18:00

הסדר העולמי
נוכח אתגרי המחר

רפואת המחר :
עם הפנים אל הפרט

הקמפוס כפרשת דרכים בחייו
של הצעיר היהודי

חינוך במבחן המחר

18:00-18:30

מעבר בין אולמות

18:30-20:15

מליאת ערב :המחר של הכלכלה העולמית

20:15

מסיבה  -ועידת הנשיא וקהילת  ROIחוגגים את המחר ,היום!

תיקון עולם  :טרנד חולף ,או
יהדות צעירה חדשה?

שיחה בשניים :
ראיונות אחד על אחד

יום חמישי ,י"ב תמוז ,התשע"ג 20 ,ביוני 2013

יום חמישי ,י"ב
תמוז,
התשע"ג20 ,
ביוני 2013

08:30-09:30

התכנסות ורישום

09:15-11:00

מליאת בוקר  :1המדיה החדשה  -האם עדיין מתחדשת?

11:00-11:30

הפסקה ו Networking-

11:30-13:00

מליאת בוקר  :2זה לא ממש התחום שלי אבל...

13:00-14:30
14:30-16:00

הפסקת צהריים ו Networking-
זה הכל בראש שלך :איך
באמת אנו מגבשים דעה?

המחר של ה  20-אחוזים :
הקהילות היהודיות שאינן
בישראל או בארה" ב

כלכלת ישראל -
האם נערכת למחר?

ארץ זבת חלב ,דבש ו...גז טבעי
 -אתגרים והזדמנויות

אמנות ,תרבות וספורט -
הגשרים של המחר

חילופי משמרות :
המחר של מנהיגות העם היהודי

מעבר בין אולמות

16:00-16:30
16:30-18:00

כיתת אמן13:30-14:00 :
פרופ' דן גילברט

כיתת אמן13:30-14:00:
פרופ' ג'נט ווינג

כיתת אמן13:30-14:00 :
גברת אייאן חירסי -עלי

לאן מועדות פניו של
האסלאם הפוליטי?

"הרי את מקודשת וגם שווה לי?"
יהדות ושוויון האישה

שיחת היום עם אילנה דיין

עד כמה הבנת האתמול מסייעת המחר של החברה הישראלית -
המאחד והמפריד
בעיצוב המחר?

18:00-18:30

כניסת לאולם המליאה

18:30-20:00

מליאת נעילה :ההכרעות שיעצבו את המחר

המייקרים :כשטכנולוגיה,
יצירתיות ו' עשה זאת בעצמך'
נפגשים

* בשל האופי המיוחד של האירוע לציון  90לנשיא המדינה ,מר שמעון פרס ,ריבוי משלחות האורחים מחו"ל והדיפלומטים ,הביקוש הגדול להשתתפות ומספר המקומות המוגבל בבנייני האומה,
קבלת הפנים והאירוע ב  18/6/2013מיועדים למוזמנים שאישרו הגעתם לערב זה ונרשמו באתר

