על חומותייך ירושלים הפקדתי חוקרים:
כנס ה 40-למכון ירושלים למחקרי מדיניות
יום רביעי |  | 12.12.2018ד׳ בטבת תשע״ט | משכנות שאננים ,ירושלים
בהנחיית :נטעלי שם טוב ,עיתונאית ומגישה ,חברת החדשות

 8:30התכנסות
 9:00פתיחה וברכות :מר דן הלפרן ,יו"ר הועד המנהל ,מכון ירושלים
ומר שי דורון ,נשיא ,הקרן לירושלים
 9:15אחד על אחד עם ראש העיר ,מר משה ליאון

 9:30מושב ראשון > מגמות סותרות במזרח:
ערביי ירושלים ביום שאחרי הבחירות  -על מציאות משתנה בקרב ערביי
ירושלים ,לנוכח החלטת הממשלה  3790לפיתוח כלכלי במזרח העיר
פתיחה :ד"ר אמנון רמון ,חוקר בכיר ,מכון ירושלים וסגן ראש המכון לחקר ארץ
ישראל ויישובה ,יד בן צבי
מנחה :נטעאל בנדל ,כתב משפט ומשטרה ,מקור ראשון
בהשתתפות:
בן אברהמי ,יועץ לענייני מזרח העיר ,עיריית ירושלים
וופא איוב ,מנהלת ,מרכז ריאן להכוון תעסוקתי לחברה הערבית
שרית גולדשטיין ,סמנכ"לית ,משרד ירושלים ומורשת
עו"ד אליאס חורי ,מומחה לדיני מקרקעין
 10:30אחד על אחד עם השר לירושלים ומורשת ,ח"כ זאב אלקין
 10:45שימור מול פיתוח :האדריכל והחוקר דוד קרויאנקר
בשיחה עם ענבר וייס ,מנכ”לית רוח חדשה
 11:00הפסקה
 11:15אחד על אחד עם ראש העיר בית שמש ,ד”ר עליזה בלוך

 11:30מושב שני > הנה באה הרכבת:
איך מזניקים את כלכלת ירושלים ב 30-דקות נסיעה  -מהן ההשפעות
הצפויות מחיבור מטרופולין ירושלים לתל אביב באמצעות קו הרכבת החדש?
פתיחה :תמי גבריאלי ,חוקרת בכירה ,מכון ירושלים ויו”ר משותף,
איגוד המתכננים
מנחה :עופר חדד ,כתב ומנחה ,חדשות ערוץ 2

בהשתתפות:
עופר גריידינגר ,מנהל האגף לתכנון העיר ,עיריית ירושלים
אייל חיימובסקי ,מנכ”ל ,הרשות לפיתוח ירושלים
פרופ’ גלן יאגו ,מנהל מרכז מילקן לחדשנות ,מכון ירושלים
פיני לזוביק ,יזם ומשקיע הייטק ירושלמי ,יו”ר  ClearVuzeוBitemojo -
 12:30ירושלים של כסף :יו”ר הוועד המנהל של מכון ירושלים ,דן הלפרן,
בשיחה עם ראש אגף תקציבים במשרד האוצר ,שאול מרידור
 13:00ארוחת צהרים
‘ 13:45הכה את המומחה’  :ותיקי המכון ישראל (לוליק) קמחי
וד”ר מאיה חושן מדברים על  40שנות השפעה בירושלים

 14:15מושב שלישי > פסיפס ירושלמי:
חרדית ,ערביה ,חילונית ודתייה נכנסות לפינתי  -ארבע מובילות דעה
ירושלמיות בשיחה על הזכות והאחריות של הקהילות השונות על העיר
פתיחה :יערה איסר ,חוקרת ,מכון ירושלים וראש תחום תכנון ,היחידה
לפיתוח ויזמות מזרח ירושלים
מנחה :יעל פרידסון ,כתבת ירושלים Ynet ,וידיעות אחרונות
בהשתתפות:
רחלי איבנבוים ,מייסדת ומנהלת‘ ,מובילות’ -תכנית מנהיגות תעסוקתית
לנשים חרדיות
ענת מופקדי ,מנכ"לית' ,אנו'
אלישבע מזי"א ,מנכ"לית ,תיאטרון החאן
אינתיסר קרעין ,מנהלת 'מיני אקטיב' ,המרכז הבין-תרבותי לירושלים
 40 15:15השנים שהיו 40 ,השנים שיהיו  :ליאור שילת ,מנכ"ל מכון
ירושלים ,בשיחה עם מנכ"לית המכון לשעבר ,אורה אחימאיר
 15:30סיום
בחסות:

