פורום מנכ"לים 2018
המועדון הכלכלי של הבינתחומי
"לפגוש את מקבלי ההחלטות של היום כדי לשנות את המחר"
ההשתתפות בפורום כרוכה בדמי חברות שנתיים ובאישור המנהלים האקדמיים

מנהל אקדמי
ד"ר טלי איכנולד-דביר דיקנית הכשרת מנהלים ולימודי חוץ ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
מועד פתיחה 22.4.2018
הפורום מיועד ל 30-מנכ"לים ויו"רים וידון בנושאים האקטואליים ביותר המשפיעים על ההווה והעתיד
העסקי של מדינת ישראל עם מקבלי ההחלטות המשפיעים במדינה .בין הנושאים; סיפורה של שפחה:
שורשים מול הדתה .משחקי הכס ופייקניוז :טראמפ ,ביבי ופוטין .בית הקלפים :שחיתות ,שלטון
ודמוקרטיה .אימפריות נופלות :תספורות וממשל תאגידי .דירה להשכיר :בין סביבת ריבית אפס
למחיר למשתכן .משולש ברמודה :כסף ,טרור ופליטים .משמרת לילה :מדינה בטראומה .נושאים אלו
יקנו למנהל הישראלי מערך שלם של ידע להתמודדויות ייחודיות הקשורות למארג המאקרו-כלכלי,
החברתי ,הרגולטיבי ,הדמוגרפי ,הטכנולוגי ,התרבותי והביטחוני של ישראל .הכשרת מנהלים ולימודי
חוץ במרכז הבינתחומי הרצליה מציעה הצטרפות כחברים לפורום שנתי שידון בנושאים החמים ביותר
המשפיעים על ההווה והעתיד העסקי של מדינת ישראל.
פורום  2018יכלול פעילות ב 3 -צירים
כנס פתיחה בן יומיים מלאים במרכז הבינתחומי הרצליה
מושבים עם בכירי האקדמיה והתקשורת ושני סיורים מרתקים בתחום הביטחון והבריאות
 22-23.4.18המפגשים יתקיימו במרכז הבינתחומי הרצליה

מפגשי שולחן עגול בלשכתם של מקבלי ההחלטות המובילים בישראל
בהנחיית ד"ר איתי שילוני ,מנכ"ל ומייסד  ,S2Rבי"ס אריסון מנהל עסקים ,המרכז הבינתחומי
הרצליה
ביניהם :פרופ' שמואל האוזר יו"ר הרשות ניירות ערך עו"ד מיכל הלפרין הממונה על ההגבלים
העסקיים אביגדור ליברמן שר הביטחון עו"ד שי ניצן פרקליט המדינה עו"ד יוסף שפירא מבקר
המדינה

כנס הרצליה ה18-
הבמה המרכזית בישראל לליבון סוגיות מדיניות ,שמכנסת אישים רמי דרג מהארץ ומהעולם בתחומי
הממשל ,העסקים והאקדמיה ,לדיון בסוגיות הלאומיות ,האזוריות והעולמיות שעל סדר היום
בין המרצים בכנס הפתיחה  :נדב אייל עיתונאי עורך חדשות ערוץ עשר שאול אמסטרדמסקי ראש הדסק הכלכלי ,תאגיד השידור הישראלי
פרופ' צביקה אקשטיין דיקן ביה"ס טיומקין לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה  ,לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל פרופ' מנואל טרכטנברג
יו"ר ועדת טרכטנברג ,לשעבר ח"כ במחנה הציוני פרופ' יגיל לוי האוניברסיטה הפתוחה ,חוקר מערכת יחסים צבא -מדינה ערד ניר ראש דסק
החוץ בחברת החדשות הישראלית ערוץ  12ו  13נעמה סיקולר עורכת ראשית של עיתון גלובס ד"ר איתן עזאני סמנכ"ל המכון למדיניות נגד
טרור ,בי"ס לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה המרכז הבינתחומי הרצליה אמילי עמרוסי עיתונאית ומגישה רשת ב' ד"ר שרה פיינברג
המכון ללימודים אירופאיים ,המרכז הבינתחומי הרצליה והמכון למחקר ביטחון לאומי  INSSפרופ' יוסי שיין ראש בי"ס למדע המדינה,
אוניברסיטת תל אביב שרון שפורר עיתונאית המקום הכי חם בגיהינום ,לשעבר כתבת כלכלית דה מרקר.

כנס שולחן עגול

עם בכירי האקדמיה והתקשורת
תכנית פורום מנכ"לים תפתח בכנס בן יומיים אשר יתמקד בנושאים המאקרו-כלכליים המשפיעים ביותר על
מקבלי ההחלטות בישראל ,הכנס ייבחן את הנושאים בדגש על הזווית האקדמית והזווית התקשורתית .בכל
מושב ירצו איש אקדמיה מוביל ועיתונאי מהשורה הראשונה .הכנס יהווה את מסגרת התוכן לפורום ויחדד את
השפעת המגמות המאקרו -כלכליות על העתיד העסקי של חברות בישראל בפרט ושל מדינת ישראל ככלל.

יום א 22.4.18
לובי אריסון
08:30-09:00
דברי פתיחה

התכנסות
09:00-09:15

מושב ראשון
סיפורה של שפחה.

09:15-10:15

שורשים מול הדתה

10:30-11:30

11:30-11:45
מושב שני
משחקי הכס ופייק ניוז.
טראמפ ,ביבי ופוטין

בית הקלפים :שחיתות,
שלטון ודמוקרטיה

פרופ' יגיל לוי
אמילי עמרוסי
הפסקת קפה

11:45-12:45

ד"ר שרה פיינברג

13:00-14:00

ערד ניר

14:00-14:45
מושב שלישי

ד"ר טלי איכנולד-דביר ,דיקנית הכשרת מנהלים ולימודי חוץ

ארוחת צהריים
14:45-15:45

פרופ' יוסי שיין

16:00-17:00

שרון שפורר
הפסקת קפה

17:00-17:15
מושב רביעי

האם כל מה שלא אסור

אימפריות נופלות.

מותר במגרש הכלכלי?

פרופ' מנואל טרכטנברג

תספורות וממשל

17:15-18:15

נעמה סיקולר

תאגידי

18:30-19:30

19:30-20:30
20:30-22:30
22:30-00:00

יציאה למשמרת לילה ,חלוקת לאנצ' בוקס
מדינה בטראומה.
סיור לילי
בירה ונשנושים

יום ב 23.4.18
לובי אריסון

התכנסות

08:30-09:00
מושב חמישי
דירה להשכיר.

09:00-10:00

שאול אמסטרדמסקי

בין סביבת ריבית אפס

10:15-11:15

פרופ' צביקה אקשטיין

למחיר למשתכן
הפסקת קפה

11:15-11:30
מושב שישי

11:30-12:30

משולש ברמודה.

12:45-13:45

כסף ,טרור ופליטים
14:00-14:30

ד"ר איתן עזאני
נדב אייל
חלוקת לאנצ' בוקס ויציאה לסיור
חזרה משוערת22:00 :

כנס הרצליה ה18 -
8.5-10.5.2018
בשילוב מסלול ייעודי לחברי הפורום
כנס הרצליה הינו הבמה המרכזית בישראל לליבון סוגיות מדיניות .הוא מכנס אישיים רמי דרג מהארץ
ומהעולם בתחומי הממשל ,העסקים והאקדמיה ,לדיון בסוגיות הלאומיות ,האזוריות והעולמיות שעל
סדר היום .הכנס נערך על-ידי המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה .ניירות העבודה
הנכתבים לקראת הכנס ולאחריו ,סיכומי הדיונים הנערכים במסגרתו וההמלצות המועלות בו ,מספקים
למנהיגים הערכות והמלצות מדיניות להתמודדות עם האתגרים הגאו-פוליטיים ,הכלכליים
והחברתיים .המזרח התיכון נמצא עתה בעיצומן של תהפוכות אסטרטגיות ופוליטיות אשר ללא ספק
ישפיעו על הזירה הגלובלית .בנסיבות אלה דיוני הכנס עוסקים במגוון רחב של נושאים ,החל בתפוצת
נשק גרעיני ותהליך השלום במזרח התיכון ,עבור בכלכלה העולמית ,בביטחון אנרגיה וכלה בהגנת
הסביבה .מקום מרכזי מוקצה בכנס לסוגיות הקשורות בעלייתה של אסיה ככוח כלכלי בינלאומי
וביכולת השפעתה האסטרטגית על הסדר הגלובלי .לצד דיוני המליאה ,נערכים במהלך הכנס גם דיוני
"שולחן עגול"  -דיונים מצומצמים ללא סיקור תקשורתי ,בהשתתפות קבוצות מיקוד של אישי ממשל
וציבור ,של מומחים ושל אנשי עסקים .דיונים אלה ,המוגבלים למוזמנים בלבד ,מספקים הזדמנות
ייחודית לדיון כנה ,לרישות ולפיתוח קשרים מקצועיים ולניהול שיח מקצועי בענייני מדיניות ,הן בזירה
האזורית והן בזירה הבינלאומית.

מפגשי שולחן עגול
בלשכתם של מקבלי ההחלטות המובילים בישראל
 6מפגשי אחה"צ – 17:00-20:00
מפגשים אישיים עם מקבלי ההחלטות המובילים בישראל במשרדם ,שיח אינטראקטיבי סביב שולחן
עגול אשר יאפשר דיאלוג חופשי ,פורה וגלוי על הסוגיות הבוערות המשפיעות על ההווה והעתיד של
העולם העסקי.
מנהל אקדמי
ד"ר איתי שילוני ,מנכ"ל ומייסד  ,S2Rבי"ס אריסון מנהל עסקים המרכז הבינתחומי הרצליה
מועד ומיקום

מפגש

 30במאי 2018

אביגדור ליברמן ,שר הביטחון

13ביוני 2018

עו"ד יוסף שפירא ,מבקר המדינה

 12יולי 2018

פרופ' שמואל האוזר ,יו"ר ניירות ערך

 5בספטמבר 2018

iעו"ד מיכל הלפרין ,הממונה על ההגבלים
העסקיים

 10באוקטובר 2018

עו"ד שי ניצן ,פרקליט המדינה

 iהמפגש יתקיים בשעות הבוקר 10:30-12:30

