כנס טרומן
בנושא שלום וכלכלה

 16במרץ 2020
אודיטוריום הנדלר | מכון טרומן
קמפוס הר הצופים | ירושלים

מנחה :נגה ניר-נאמן (ערוץ )13

9:00
9:30

הרשמה וקפה

דברי פתיחה
ברכת רקטור האוניברסיטה העברית ,פרופ' ברק מדינה
ברכת יו"ר חבר הנאמנים של מכון טרומן,
השר לשעבר דן מרידור

9:45
10:00
10:05

נאום שר האוצר משה כחלון

11:35
11:40

נאום ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה,
אלוף (במיל') עמוס גלעד

הפסקה
נאום ראש אגף התקציבים במשרד האוצר,
הפסקה
פאנל מיוחד  //יזמים מדברים על שיתוף פעולה
ישראלי-פלסטיני

הפסקת צהריים
נאום המשנה לנגידת בנק ישראל לשעבר,
ד"ר נדין בודו-טרכטנברג

14:45

17:45
18:15

פאנל אקדמי  //כלכלה ופוליטיקה  -מדוע
ב"עיסקת המאה" אין תשובות?
יו"ר :פרופ' אריה ארנון (אוניברסיטת בן גוריון
ומכון טרומן)

קבלת פנים

ברכות
נשיא האוניברסיטה העברית ,פרופ' אשר כהן
ראשת מכון טרומן ,פרופ' ורד ויניצקי-סרוסי

נאום נציגה מיוחדת מהאו"ם לסיוע פלסטיני ,איבון הלה

מנחה :ד"ר יוסי ורדי (יזם)
משתתפים :מירק דוסק (הפורום הכלכלי העולמי),
אריאל וייס (קרן יד הנדיב) ,רים יונס (אלפא אומגה),
אבי נודלמן ( ,)IPCCשלומי פוגל (קבוצת אמפא) ,ידין
קאופמן (סנדרה)

13:15
14:30

יו"ר  :פרופ' קלוד בר-רבי (האוניברסיטה העברית)
משתתפים :פרופ' יוסף זעירא (האוניברסיטה העברית),
ד"ר שלמה סבירסקי (מרכז אדוה) ,ד"ר שירה עפרון
(מכון  ,RANDו)INSS-

פאנל מיוחד  //שיתוף פעולה כלכלי אזורי:
אמצעי או מטרה?

שאול מרידור

11:55
12:00

16:00
16:15
16:30

הפסקת קפה
נאום תת אלוף (במיל') אילן פז
פאנל אקדמי  //שלושה מבטים על העלות
הכלכלית של הסכסוך לישראל

הפסקה

מנחה :טלי ליפקין-שחק (גלי צה"ל)
משתתפים :ח"כ אלי אבידר (ישראל ביתנו) ,ד"ר דזירה
ברון (השגרירות האמריקאית) ,חמי פרס (קרן פיטנגו),
עימאד תלחמי (באבקום)

11:05
11:20

15:45

נאום סגן יו"ר הועדה הפלסטינית לקשר עם ישראל,
אליאס זננירי

18:30
18:45

נאום ראש השב"כ לשעבר ,יובל דיסקין

פאנל עיתונאים  //תוכנית טראמפ-עסקת
המאה או ספין המאה?
מנחה :עידן קוולר (גלי צה"ל).
משתתפים :סבר פלוצקר (ידיעות אחרונות) ,נעה לנדאו
(הארץ) ,אימאן קאסם סלימאן (כאן)

אירוע מיוחד  /שלום ,כלכלה ועתיד ירושלים
יום א'  / 18:30 / 15.3 /מוזיאון מגדל דוד
ביוזמת הדוקטורנטים של מכון טרומן
בהשתתפות מיכל שילאור ( / )0202ריהאם ג׳אבר (מט"י)  /ניר חסון
(הארץ)  /פואד אבו חאמד (קופ"ח מכבי)  /ענבל גוטסמן (Start-Up
)Nation Central

לפרטים נוספים והרשמה
HTTPS://TINYURL.COM/TRUMANCONFERENCE
האירוע בעברית עם תירגום סימולטאני לערבית ואנגלית

