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  נתניה ,1קהילת צפת  ,מלון וורט לגונה

 כניתות

 

 Mקומה   - אולם נחשול. וכיבודה רשמה : 3010: – 0010:

 

 Mקומה  - אולם ארגמון .דברי פתיחהו ברכות  : 0011: – 3010:

 מייסד ומנהל אמנותי, עמותת סנונית לפיוט"מיזם "הזמנה , יאיר הראל

 , יו"ר קרן מתנאלגד בוקובזה, ג'ואל אפללו

 

 .הפיופילנתרעולם הזרמים ב  : 00:31 – 0011:

 , האגודה לקידום החינוך, מנכ"לאיתן מורןיו"ר: 

 לשעבר, יו"ר ועדת ח"כ, על מפעל חיים פרס ישראלחתן  ,אלי אלאלוף

 בריאותההעבודה, הרווחה ו

 , נשיאת "גבהים"אליזבת קוגן

 תנועת תיקוןיו"ר ומייסד , האוניברסיטה העברית, מאיר בוזגלו פרופ'

 אוניברסיטה בעם מייסדת ונשיאת , אוניברסיטת רייכמן,ד"ר עדי קול   

  , מייסד ונשיא "לתת"ג'יל דרמון   

 האוניברסיטה העברית, מייסד ונשיא בית ,פרופ' בנימין איש שלום   

 מורשה   

 שאלות ודיון  

    

 .מתנאלהרצאות  : 03:31 – 00:31

 , אוניברסיטת בר אילןפרופ' חנוך בן פזייו"ר:    

 "האפותיאוזה של הנקביות בין מקובלי צפת" 

 כללת צפת מ, האוניברסיטה העברית, פרופ' משה אידל

 "  השלכות לתיקון עולם –פה קריאת החירום של מג" 

     , מייסדת ומנהלת, אוניברסיטת בן גוריון של הנגבפרופ' חביבה פדיה

 רשימו



 

 

 

 Lמסעדת המלון קומה   .ארוחת צהריים : 00:51 – 03:31

 

 Mקומה  - אולם ארגמון "יש לי חלום" :  00:71 – 00:51

 

 נגר"ס לאמנות וחברה ע"ש מייסד ומנהל, מוסררה, ב, אבי סבגד"ר יו"ר:  

 חינוך עתידי  
 ה צלירגימנסיה המנהל , ד"ר זאב דגני

   נהל ציבורי עתידימ   

 מנכ"ל משרד הפנים לשעבר, מרדכי כהןמר 

 תרבות ישראלית עתידית 

 , מרכז מנדל למנהיגותא, נשיאת עלמרות קלדרוןד"ר 

  עתידיים תפוצות-ישראליחסי 

 , מכללת הרצוגפרופ' שמואל ויגודה

  דת ומדינה מסכת היחסים הרצויה בין 

 רבנים , ראש מכון עמיאל להכשרתבירנבאום הוהרב אלי

 שאלות ודיון  

 

 Mאולם נחשול קומה  מתוקה. הפסקה : 3071: – 0071:

 Mקומה  - אולם ארגמון. הענקת פרס מתנאל לתיקון עולם :  3081: – 3071:

 על זוכי הפרס ההכרז

 דברי סיכום

 אבן ישראלהרב מני , גד בוקובזה, ואל אפללו’ג   

 :, תוכנית מתנאל למוזיקה, מצפה רמוןקטע מוזיקלי    

TrioWoodwind  : 

 קלרינט – צוף אביב לסיק, אבוב – דורין גל, חליל – לילה אשוח

 

  ייתכנו שינויים בתוכנית**

 


