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מועד פתיחה 26.3.2017
מעבר לאתגרים הטבועים בתפקידו של כל מי שעומד בראש פירמידה ,אין ספק שלמנהל הישראלי נוסף עוד
מערך שלם של התמודדויות ייחודיות הקשורות למארג המאקרו-כלכלי ,החברתי ,הרגולטיבי ,הדמוגרפי,
הטכנולוגי ,התרבותי והביטחוני של ישראל.
הכשרת מנהלים ולימודי חוץ במרכז הבינתחומי הרצליה מציעה ל 30 -מנכ"לים ויו"רים להצטרף כחברים
לפורום שנתי שידון בנושאים החמים ביותר המשפיעים על ההווה והעתיד העסקי של מדינת ישראל.
נושאי העל אשר יובילו את הדיונים לשנת  2017הינם :השד העדתי ,שכר הבכירים ,אירופה מתפרקת
ומתאסלמת ,פשיטות רגל והסדרי חוב ,בין תקשורת חופשית לשחיתות ,דאע"ש כהצלחה שיווקית ו"אין עם מי
לדבר"?

פורום  2017יכלול פעילות ב 3 -צירים
כנס שולחן עגול
עם בכירי האקדמיה והתקשורת
כולל לינה בירושלים

מפגשי שולחן עגול
בלשכתם של מקבלי ההחלטות המובילים בישראל לשיח אישי ומקצועי סוער ומאתגר
 6מפגשי אחה"צ לאורך השנה

כנס הרצליה ה17-
סדר לאומי חדש נוכח השינויים האזוריים
בשילוב מסלול ייעודי לחברי הפורום
בין המרצים
רנ"צ רוני אלשיך מפכ"ל משטרת ישראל .ד"ר חדוה בר המפקחת על הבנקים .עו"ד מיכל הלפרין הממונה על
ההגבלים העסקיים .ד"ר אביחי מנדלבליט היועץ המשפטי לממשלה .ניר ברקת ראש עיריית ירושלים.
נדב אייל עורך חדשות החוץ ערוץ  .10מירב בטיטו ידיעות אחרונות .פרופ' דוד האן האפוטרופוס הכללי
והכונס הרשמי .ד"ר ענת הוכברג מרום המרכז הבינתחומי הרצליה .ד"ר גדי טאוב האוניברסיטה העברית
ירושלים .ד"ר אסתר לופטין המרכז הבינתחומי הרצליה .פרופ' עומר מואב המרכז הבינתחומי הרצליה .סמי
פרץ דה מרקר .הנריקה צימרמן סופר ועיתונאי .פרופ' יובל אלבשן דיקן בית הספר למשפטים האקדמית קרית
אונו.
כנס פתיחה הכולל  2סיורים :הרצאה וסיור "ירושלים בחדשות" עם מפקד מחוז ירושלים ניצב יורם הלוי ,סיור
ברמאללה וב Rawabi-עם בשאר אל-מסרי מאנשי העסקים הפלשתינאיים המובילים ויזם העיר Rawabi
בליווי ד"ר אל"מ (במיל') שאול אריאלי חוקר ,סופר ופובליציסט של הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
*הכשרת מנהלים ולימודי חוץ שומרים לעצמם את הזכות לערוך שינויים קלים בתכנית
**ההשתתפות בפורום כרוכה בדמי חברות שנתיים ובאישור המנהלים האקדמיים

