






המכללה
למדינאות

עומק. אינטלקט. מנהיגות.

10:00-9:30

פתיחה

11:15-10:00

13:00-11:45

15:00-13:45

16:30-15:15

18:15-17:00

20:00-18:45

מפגש 23

יחיד חברה ומדינה

מפגש 24

חופש ויעילות כלכלית

מפגש 25

 צדק חברתי 

בתנאי גלובליזציה

ד"ר אסף מלאך

ימין מדיני וימין כלכלי: 
קרובי משפחה או הפכים?

פרופ' מומי דהאן

 מוצרים ציבוריים 
וכשלים בכוחות השוק

הרב ד״ר עידו רכניץ

מדיניות כלכלית יהודית

ד"ר גיא פדה

יסודות החזון הסוציאל-
דמוקרטי

ערן ברטל

התשתית הרעיונית 
של הכסף והכלכלה 

החופשית

ד"ר אלעד ליסון

שוויון ומצוינות: ניתוח 
פילוסופי

ד"ר רן ברץ

יסודות החזון הקפיטליסטי

דיון

התפיסה הכלכלית שלי

ניר זיכלינסקי

אחריות חברתית במגזר 
העסקי בישראל

ד״ר אלעד ליסון

מיפוי חלופות ביחסי יחיד-
מדינה

ד"ר אודליה מינס 

השפעת הרגולציה על 
המשק הישראלי

 שיתוף אישי

סרט על תוכנית 

ההתנתקות

כמקרה מבחן

ד״ר ענבל טוסמן

 בניית תוכנית חומש
אישית

עדן ברטל
מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר

פתיחת שוק הסלולר 
לתחרות: הסיפור האמיתי

 סיום מוקדם 
בשל סופ"ש בחברון

מפגש 26

גורמים חוץ-ממשלתיים 

כמעצבי תודעה

מפגש 27

מי מנהל את המדינה?

מפגש 28

סיור משרדי ממשלה

מפגש 29-30

מנהיגות ציבורית. סיכום שנה

יריב אופנהיימר

מזכ"ל שלום עכשיו

מודל ההשפעה הציבורית 
של שלום עכשיו

פרופ’ יוסי שיין

 משפטיזציה 
ושחיתות ציבורית

חזון, 

משילות 

ומנהיגות

משרד רה"מ, 

אגף תכנון מדיניות

משרד הפנים

משרד האוצר

קשר כנסת ממשלה 

תכניות צוערים לשירות 
המדינה

עמית הלוי

 חזון ומנהיגות
 ציבורית

ענבר אמיר

 סדנת התחלות 
חדשות

אלדד יניב

 היועץ הפוליטי: האם 
הזנב מכשכש בכלב?

צביקה האוזר

שלטון הפקידים וסמכות 
וטו במשרדי ממשלה

אלעד ומוטי

 מנהיגות אישית 
בסביבה משתנה

גדעון סער
שר הפנים לשעבר

 מפתחות ברפורמה
 בשרות הציבורי

 שיתוף אישי
מרדכי גילת

 שחיתות ציבורית: 
קללת דרעי כמקרה מבחן

דן שפירו
שגריר ארה"ב בישראל 

 יחסי ישראל-ארה״ב:
כימיה אישית או ברית 

בין עמים

מצגות

סטודנטים

יעקב עמידרור
ראש מל"ל לשעבר

 קבלת החלטות 
במשרד רוה"מ ובמל״ל

 שיתוף אישי
שיחת הצטרפות 

לארגון הבוגרים 

עמית סגל

 השפעת גורמי תקשורת
דיון מסכםעל סדר היום הציבורי

חגי אלקיים

משחק תפקידים 
בהשפעה ציבורית

דיון מסכם

אייל גבאי
מנכ"ל משרד רוה"מ לשעבר

 יחסי ממשלה-לוביסטים
-מגזר עסקי

כ”ה אייר 
14
May

ג’ סיון 
21
May

י’ סיון 
28
May

י”ז סיון 
4

June

כ”ד סיון 
11
June

א׳ תמוז 
18
June

ח’ ט’ תמוז 
25-26

June


