
כ"ח סיון תשע"ה
במלון לאונרדו ירושלים

סנט ג'ורג' 9 ירושלים 
)ליד מלון עץ הזית(

ראשי רשויות, דוברים, ראשי ארגונים, אנשי תקשורת והסברה. 
גם השנה נארח בכנס המרכזי של יש"ע, שורה של מומחים ואנשי 

תקשורת שיסייעו לכולנו להיות אנשי תקשורת והסברה נאמנים 
ומקצועיים.  15/6
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בסיום הכנס יערך מפגש לאנשי ההסברה באנגלית. 
פרטים אצל מירי מעוז-עובדיה: 052-7906315  

מומלץ לחנות בחניון ליד 
גבעת התחמושת ולהגיע ברכבת הקלה. 

| יתכנו שינויים בלו"ז נא לעקוב אחר הפרסומים

מועצת יש"ע

להסברה ותקשורת
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תכנית מנחה: נריה ארנון
8:30     התכנסות ורישום 

9:15     פתיחה וברכות 
יגאל דילמוני – סמנכ"ל מועצת יש"עח"כ ינון מגל - לשעבר עורך אתר וואלהאבי רואה - ראש מועצה אזורית מטה בנימין ויו"ר מועצת יש"ע  

 ?BDS-10:00   מי עומד מאחורי ה
נשיא מכון המחקר NGO MONITOR פרופ' ג'ראלד שטיינברג – המחלקה למדעי המדינה אונ' בר אילן, 

מי עומד מאחורי מהלכים אלו וכיצד הם פועלים? תמונת מצב והצעות להתמודדותנראה כי תנועת החרם על מדינת ישראל הולכת ומתחזקת ופעילותה מתרחבת ברחבי העולם.

 ח"כ מייקל אורן - לשעבר שגריר ישראל בארה"ב12:30  ישראל וארה"ב: האחות הקטנה והאחות הגדולה, או יחסים שאין להם תקנה? ראש בראש: על הסיקור התקשורתי בגוש קטיף וצפון השומרון ובמערכת הבחירות האחרונה עמית סגל - ערוץ 2 , רביב דרוקר - ערוץ 11:1510   2005 – 2015 תקשורת ישראלית בעשור דרמטי – תמונת מצב11:00   הפסקה
יחסי ישראל ארה"ב בתקופת כהונתו של ממשל אובמה ידעו משברים רבים. כיצד באמת נראים יחסים 

אלו בתוך החדרים הפנימיים ובמפגשים הדיפלומטים? האם המשברים הם כה עמוקים כפי שהם 
מצטיירים בתקשורת? 

13:00  הפסקה | ארוחת צהרים

14:15   ההתיישבות על שולחן הניתוחים: עצות לשפצורים ומתיחת פנים אורית סטרוק – לשעבר ח"כ ויו"ר שדולת ארץ ישראל בכנסת14:00    פתיחה וברכות 
האם ההתיישבות נתפסת כערך או נטל? כיצד ניתן לחזק את מעמדה?חקלאות והקמת ישובים, הפכו להיות שם נרדף ללאומנות או לארכאיות. נראה שעם השנים נפגעה תדמית ההתיישבות. ערכים לאומיים כמו "המחרשה והתלם", מנחה: תמר אסרף - דוברת המועצה האזורית מטה בנימין יוחאי דמרי - ראש מועצה אזורית הר חברון פאנל יועצים אסטרטגים, בהשתתפות: רונן צור, אמנון שומרון, רוני רימון,

זווית ראיה ביטחונית על הנעשה במרחב זה, ועל התיישבות ועבודת אדמההתמורות במרחב המזרח תיכוני בשנים האחרונות משפיעות רבות על ישראל.אלוף במיל' גרשון הכהן15:00  התיישבות ובטחון במזרח תיכון בוער

16:30  סיום

מושב א' | אתגרי מדינת ישראל

מושב ב'  |  אתגרי ההתיישבות


