
ייעוץ מקצועי

מרכז מורשת
מנחם בגין
הדרך שלו, המסע שלנו

הוועידה הבינלאומית השנייה של 
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10:00
דברי פתיחה

מר סנפורד )סנדי( קרדין, מנ"כל הייעוד המשותף שלנו

 10:05
ריאיון אחד על אחד

צביקה קליין, מקור ראשון 
עם עומר ינקלביץ', שרת התפוצות

10:30
דברי ברכה

רועי מקלר, ראש המנהלת הלאומית לחיזוק קשרי 
ישראלים ליהודי התפוצות

10:35
ריאיון אחד על אחד

עטרה גרמן, כתבת פוליטית, מקור ראשון עם ח"כ הרב 
גלעד קריב, העבודה, לשעבר מנכ"ל התנועה הרפורמית

11:00
ריאיון אחד על אחד

אריאל הורוביץ, מקור ראשון עם ברנאר-אנרי לוי, 
אינטלקטואל, פילוסוף, וסופר צרפתי־יהודי

 11:30
האם האורתודוקסיה בשלה לשיח עם הרפורמים?

מנחה: יאיר שרקי, חדשות 12 ומקור ראשון
משתתפים:

תהלה פרידמן, חברת כנסת לשעבר
דודו סעדה, יו"ר קבוצת בשבע

ד"ר טובה גנזל, ראש תוכנית "כרמים", הפקולטה 
ללימודי יהדות באוניברסיטת בר־אילן
הרב עמיטל בראלי, מנכ"ל ארגון חותם
דברי סיכום: אילן גאל־דור, מנכ"ל גשר

12:20
האם יש לנו בכלל מדיניות בנושא העלייה לארץ?

דברי פתיחה: ד"ר נתנאל פישר, מרצה במרכז האקדמי 
שערי מדע ומשפט וחוקר בפורום קהלת

מנחה: עקיבא נוביק, כאן
משתתפים:

מייקל אייזנברג, שותף־מנהל בקרן ההון סיכון 'אלף'
ללי דרעי, 121 - מנוע לשינוי חברתי

שמעון כהן, מנכ"ל אופק ישראלי
דברי סיכום: שי פלבר, סמנכ"ל ומנהל היחידה לעלייה 

וקליטה בסוכנות היהודית

 13:15
ריאיון אחד על אחד

צביקה קליין, מקור ראשון 
עם ח"כ פנינה תמנו־שטה, שרת העלייה והקליטה

E   13:35
ריאיון אחד על אחד

צביקה קליין, מקור ראשון
עם טוני גלברט, מייסד ארגון "נפש בנפש"

 14:00
ריאיון אחד על אחד 

מיכאל טוכפלד, מקור ראשון
עם דיוויד פרידמן, לשעבר שגריר ארה"ב בישראל 

14:20
הפורום האזרחי: מגוונים ומחזקים את הקשר 

מנחה: אורלי גולדקלנג
משתתפים: 

שירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת רודרמן
 ,ICON יסמין לוקץ׳, מנכ״לית ומייסדת

יזמת חברתית ומשקיעה, "הכרישים"
יוסי ואסה, שחקן ויוצר, "נבסו"

יונה לייבזון, שליחת חדשות 12 לארה"ב

15:10
יהדות הדממה: סיפורם של יהודי רוסיה

אריאל שנבל, מקור ראשון, בשיחה עם הרב ברל לזר, 
רבה הראשי של רוסיה

 15:30
המפלגה הדמוקרטית, יהודי ארה"ב וישראל בעידן 

ביידן 
דברי פתיחה: דני דיין, לשעבר הקונסול הכללי של 

ישראל בניו־יורק 
מנחה: צביקה קליין, מקור ראשון

משתתפים:
 Jewish Democratic Council of היילי סופר, מנכ"לית

America

Zioness אמנדה ברמן, מייסדת ומנכ"לית
סטיב ישראל, לשעבר חבר בית הנבחרים האמריקני 

המפלגה הדמוקרטית
אליוט אברמס, לשעבר יועצם של הנשיאים טראמפ, 

CFRבוש ורייגן, עמית בכיר ב־
 

16:20
TED: חוק הלאום ויהדות התפוצות - הזדמנות 

שהוחמצה
ד"ר משואה שגיב, עמיתת מחקר, מכון הרטמן

 16:30
מרוץ שליחים: שנת המגפה העולמית והנציגים 

היהודים בעולם
דברי פתיחה: גאל גרינוולד, סגן יו"ר ההסתדרות 

הציונית העולמית 
מנחה: יעל שבח, בעלת טור במקור ראשון

משתתפים:
רותם יהושע, מנהלת המחלקה לחינוך,

ההסתדרות הציונית העולמית
הרב דורון פרץ, מנכ"ל המזרחי העולמי

הרב אליהו בירנבוים, ראש מכון שטראוס־עמיאל 
להכשרת שליחים, אור תורה סטון

שלי קידר, מנהלת יחידת החיבור לעם היהודי, 
הסוכנות היהודית

דברי סיכום: תמר דרמון, סמנכ״לית פעילויות,
מרכז מורשת מנחם בגין

17:40
מבית הכנסת למרחב הווירטואלי - איך נראית 

הקהילה היהודית החדשה?
ריאיון אחד על אחד 

צביקה קליין, מקור ראשון 
עם יסמין לוקץ', מנכ״לית ומייסדת ICON, יזמת 

חברתית ומשקיעה, "הכרישים"

 18:00
השפעת הקורונה על צעירי התפוצות ויחסם לישראל

 דברי פתיחה: ליאור פרבר
מנחה: צביקה קליין, מקור ראשון

 גידי מרק, מנכ"ל תגלית
 שריל אהרונסון, סמנכ"לית חינוך לישראל, הילל עולמי

דאג רוס, יועץ פיננסי, חבר דירקטוריון קרן תגלית, 
 ארה"ב

רס"ן רבקה כהן, ראש מדור תורת החילוץ והכיבוי 
בפיקוד העורף, בוגרת תגלית

18:50
גשר על מים סוערים - משרד החוץ והעולם 

היהודי: אחריות משותפת לעתיד העם
מנחה: הודיה כריש־חזוני, כתבת מדינית, מקור ראשון

משתתפים:
אלכס בן־צבי, שגריר ישראל ברוסיה

ענת שולטן־דדון, קונסולית כללית באטלנטה
מרינה רוזנברג, שגרירת ישראל בצ׳ילה

עמנואל נחשון, שגריר ישראל בבלגיה

19:30
 ריאיון אחד על אחד

 פול גרוס, עמית בכיר, מרכז מורשת מנחם בגין
עם אייב פוקסמן, לשעבר מנכ"ל הליגה נגד השמצה

 19:50
ריאיון אחד על אחד

שמואל רוזנר, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי 
Democratic Majority for Israel עם מארק מלמן, מנכ"ל

 20:15
כל העולם משפט: השופטת החרדית שכבשה

את בית המשפט של ניו־יורק
ריקי רט, מקור ראשון בשיחה עם השופטת
החרדית־אמריקנית הראשונה, רוחי פרייר 

20:30
דברים לסיכום הוועידה

הרצל מקוב, ראש מרכז מורשת מנחם בגין

מנחי הוועידה: אורלי גולדקלנג ויאיר קראוס

10:00
דברי פתיחה

מר משה ליאון, ראש עיריית ירושלים

10:10
ישראל והעמים: גלות, תפוצות ועם סגולה 

הרב אליעזר מלמד, רב היישוב הר־ברכה
א"ב יהושע, חתן פרס ישראל לספרות

פרופ' ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות
)JPPI( העם היהודי

 10:45
בעין ימין - הימין בישראל במבט החוצה: 

עמדות, מחשבות, מעשים
דברי פתיחה: יוסי קליין הלוי, עמית מחקר, 

מכון הרטמן
מנחה: שרה ב"ק, ערוץ 20 

משתתפים:
ח"כ גדי יברקן, סגן השר לביטחון הפנים, הליכוד

ח"כ שמחה רוטמן, הציונות הדתית
ח"כ יוסי טייב, ש"ס

דברי סיכום: עודד רביבי,
ראש המועצה האזורית אפרת

11:30
ריאיונות אחד על אחד 

חגי סגל, עורך ראשי, מקור ראשון
עטרה גרמן, כתבת פוליטית, מקור ראשון

עם ראשי המפלגות ואישים פוליטיים בכירים

  12:00
ריאיון אחד על אחד

ירון אברהם, חדשות 12 
עם מרב מיכאלי, יו"ר מפלגת העבודה

12:20
TED: אירופה, אירופה - האם יש עתיד ליהודים 

ביבשת הישנה?
הרב ד"ר דב מימון, עמית בכיר במכון למדיניות 

העם היהודי
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12:30
דברי ברכה

אבי כהן סקלי, מנכ"ל משרד לענייני ירושלים

  12:35
עושים ציונות )עולמית( - ריאיון אחד על אחד

ירון אברהם, חדשות 12 
עם יעקב חגואל, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית

 13:00
האקדמיה - הנטוורק היהודי הגדול

מנחה: פרופ' ירון הראל, דקאן הפקולטה
למדעי היהדות, אוניברסיטת בר־אילן

משתתפים:
ד"ר רונית עיר־שי, מרצה בכירה בתוכנית

ללימודי מגדר באוניברסיטת בר־אילן
ועמיתת מחקר במכון הרטמן

פרופ' יהודה מירסקי, אוניברסיטת ברנדייס, ארה"ב
ד"ר שרון גולדמן, סגנית הנשיא, אוניברסיטת בר־אילן
פרופ' חנוך בן־פזי, ראש המחלקה למחשבת ישראל, 

אוניברסיטת בר־אילן

13:45
TED: יהודי האפשרויות - כיצד תיראה יהדות

ארצות הברית בעוד עשור?
קרולין גליק, פובליציסטית בכירה, ישראל היום 

וניוזוויק וסופרת

13:55
TED: תרומת יהדות ארה"ב לעתיד העם היהודי

הרב ד"ר דניאל הרטמן, נשיא מכון הרטמן

14:05
ריאיון אחד על אחד

צביקה קליין, מקור ראשון 
עם יצחק )בוז'י( הרצוג, יו"ר הסוכנות היהודית 

E  14:20
מי מפחד משמרנות: האם השמרנים מצליחים 

 לאזן את השתלטות השיח הפרוגרסיבי? 

דברי פתיחה: עו"ד ניצנה דרשן־לייטנר,
נשיאת ארגון "שורת הדין"

מנחה: ד"ר גדי טאוב, האוניברסיטה העברית 
 משתתפים:

 אלן דרשוביץ, עורך דין בכיר וסופר
דיוויד שון, עורך דינו של הנשיא לשעבר טראמפ, 

 מתמחה בהגנה פלילית וזכויות אזרח
15:00

ג'ואיש דיגיטל: אומת הסטארטאפ וסצנת ההייטק 
הירושלמית

רונן פרלמוטר, ישראל היום עם אלי וורטמן,
מנהל קרן ההון סיכון פיקו פרטנרס

15:30
יהודי צרפת בעקבות רציחתה של שרה הלימי

מנחה: יקי הפשטיין, מנהל דיגיטל, מקור ראשון
משתתפים:

 מארק אייזנברג, יו"ר קעליטה, יו"ר כי"ח העולמי 
ו־United צרפת

אריאל קנדל, מנכ"ל קעליטה
E  16:00

טיפול בקהילה: זעזועי הקורונה ומבנה הקהילות 
היהודיות ברחבי העולם

דברי פתיחה – פרופ' אדם פרזיגר, המחלקה לתולדות 
ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי, 

אוניברסיטת בר־אילן
מנחה: אריאל כהנא, כתב מדיני, ישראל היום

משתתפים: 
רוברט אז'נס, מנכ"ל הקריף, ארגון הגג של יהודי צרפת
אריק גולדשטיין, מנכ"ל הפדרציה היהודית בניו־יורק 

הרב ד"ר כתריאל ברנדר, נשיא וראש מוסדות אור 
תורה סטון

חמוטל רוגל פוקס, מנהלת מחלקת קהילות יהודיות, 
משרד החוץ

דברי סיכום: ויליאם דארוף, מנכ"ל ועידת הנשיאים 
E  17:00

אנטישמיות 3.0: כיצד מתבטאת שנאת ישראל
בעידן הנוכחי

מנחה: יעקב דלל, המשרד לנושאים אסטרטגיים

משתתפים:
ארוין קוטלר, שליח הממשל הקנדי לנושא 

האנטישמיות, לשעבר שר המשפטים, קנדה
חכ"ל מיכל קוטלר־וונש, לשעבר ראש ועדת המשנה 

לעניין קשרי ישראל והתפוצות
E   17:30

ריאיון אחד על אחד 
הודיה כריש־חזוני, כתבת מדינית, מקור ראשון 
עם גלעד ארדן, שגריר ישראל בארה"ב ובאו"ם 

18:00
TED: תרבות יהודית במדינות האסלאם ו"המיליון 

החסר"
דן תדמור, מנכ"ל "אנו - מוזיאון העם היהודי"

TED: איך יוצרים חינוך יהודי איכותי במדינות 
האסלאם?

איתמר קרמר, מנהל בית הספר הבינלאומי ע"ש קורת 
ללימודי העם היהודי ב"אנו - מוזיאון העם היהודי"

18:30
ערבים זה לזה - מה מתרחש בקהילות היהודיות 

בארצות האסלאם
מנחה: אילת כהנא, כתבת משפט, מקור ראשון

משתתפים:
הרב מנחם חיטריק, טורקיה,

יו"ר איחוד הרבנים במדינות האסלאם
הרב שניאור סגל, רב הקהילה היהודית באזרבייג'אן

הרבנית חנה באנון, שליחת חב"ד במרוקו
 18:50

מדברים מהשטח: מה קורה בקהילות היהודיות?
נטאשה קירצ׳וק )i24NEWS( וצביקה קליין בשיחה עם 

כתבי ערוץ החדשות הבינלאומי i24NEWS בעולם
E   19:30

ריאיון אחד על אחד 
צביקה קליין, מקור ראשון 

עם מלקולם הונליין, סגן יו"ר ועידת הנשיאים
 21:00

הבירה היהודית - תרבות, אוכל וקיבוץ גלויות: 
סיור מצולם בשוק מחנה יהודה

מנחת הסיור: אביטל אינדיג, מקור ראשון 
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 17:20
למי יש יותר כבוד – ראשי המדינה ויחסם 

לתפוצות לאורך השנים 
מנחה: אורלי גולדקלנג, סגנית עורך מקור 

ראשון 

משתתפים:
הרצל מקוב, ראש מרכז מורשת מנחם בגין

אליקים רובינשטיין, לשעבר שופט בית המשפט 
העליון

צביקה האוזר, מזכיר הממשלה וחבר כנסת לשעבר

 18:00
פרויקט שגריר - ריאיון אחד על אחד

עמית סגל, עיתונאי, חדשות 12 עם רון דרמר, לשעבר 
שגריר ישראל בארה"ב

18:25
דברי ברכה

גארי טורגו, יו"ר ועדת ההיגוי, מוזאיק יונייטד 
פרופ' אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר־אילן 
סטודנטים יהודים מהעולם נפרדים מהנשיא

נשיא המדינה מר ראובן ריבלין

ה  ח י ת פ ב  ר ע
16:00

הרשמה וקוקטייל
מנחה הערב: צביקה קליין, מקור ראשון

 17:00
דברי פתיחה 

הרב רפי פרץ, השר לענייני ירושלים ומורשת יהודית
חגי סגל, עורך ראשי, מקור ראשון 

ד ב ל ב ם  י נ מ ז ו מ ל ה  ח י ת פ ה ב  ר ע  *

 19:00
"על חומותייך"

שלומי שבן במופע מחווה
משיריו של לאונרד כהן

צילומים: אריק סולטן, יח"צ, הילה שילוני, אלעד מלכה, אפי עטיה, מרק ישראל סלם, מרים צחי, שרה פודולסקי, יוסי אלוני, ההסתדרות הציונית העולמית, אביתר ניסן, אוניברסיטת בר אילן, ראובן קסטרו, Saga Ross, שריה דיאמנט, יונתן האורסטוק
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*שני ימי הוועידה יתקיימו ללא קהל
אנגלית עם תרגום לעברית E
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*רשימת דוברים חלקית

E

קרולין גליק
פובליציסטית בכירה, ישראל 

היום וניוזוויק, סופרת   

ראובן )רובי( ריבלין
נשיא המדינה

מלקולם הונליין
סגן יו"ר ועידת הנשיאים

דן תדמור
מנכ"ל "אנו - מוזיאון

העם היהודי"

ויליאם דארוף
מנכ"ל ועידת הנשיאים 

השופטת רחל )רוחי( פרייר  
 בית המשפט האזרחי 

הפדרלי, ניו־יורק   

עו"ד דיוויד שון 
פרקליטו של הנשיא לשעבר 

דונאלד טראמפ

גידי מרק
מנכ"ל תגלית

ארווין קוטלר 
שליח ממשלת קנדה למאבק 

באנטישמיות

טוני גלברט
מייסד ויו"ר נפש בנפש

סנפורד )סנדי( קרדין
מנכ"ל "הייעוד המשותף 

שלנו" 

מיכל קוטלר־וונש 
לשעבר יו"ר ועדת משנה 
לקשרי ישראל והתפוצות

יוסי קליין הלוי
עמית מחקר, מכון הרטמן

א"ב יהושע
חתן פרס ישראל לספרות

שמעון כהן
מנכ"ל החברה הלאומית 

לעידוד עלייה-אופק ישראלי

יונה לייבזון
שליחת חדשות 12 לארה"ב

שלי קידר
מנהלת בית הספר לשליחות 
ע"ש ד"ר מרים ושלדון אדלסון

אלי וורטמן
מנהל קרן הון סיכון פיקו 

פרטנרס

חמוטל רוגל־פוקס
מנהלת מחלקת קהילות 

יהודיות, משרד החוץ

פרופ' אדם פרזיגר
אוניברסיטת בר־אילן

דודו סעדה
יו"ר קבוצת בשבע 

יסמין לוקץ' 
מנכ"לית ומייסדת ICON, יזמת 
חברתית ומשקיעה, "הכרישים"

איתמר קרמר
מנהל בית הספר ב"אנו - 

מוזיאון העם היהודי"

הרב אליעזר מלמד
רב היישוב הר־ברכה, מחבר 
סדרת הספרים פניני הלכה

יעל שבח
בעלת טור, מקור ראשון

תמר דרמון
סמנכ"לית פעילויות במרכז 

מורשת מנחם בגין

יעקב דלל
ראש תחום בכיר אקדמיה, 

המשרד לעניינים אסטרטגיים 

רס"ן רבקה כהן
רמ"ד תורת החילוץ והכיבוי 

בפיקוד העורף

אורלי גולדקלנג
סגנית העורך,
מקור ראשון

תהלה פרידמן
חברת כנסת לשעבר

רועי מקלר
ראש המנהלת לחיזוק קשרי 

ישראלים ליהודי התפוצות

יוסי ואסה
שחקן ויוצר "נבסו"

צביקה האוזר
מזכיר הממשלה

וחבר כנסת לשעבר

אילן גאל־דור
מנכ"ל גשר

נטשה קירצ׳וק
 עיתונאית ומגישה, 

i24NEWS

 ד"ר רונית עיר־שי
מרצה בכירה בתוכנית

ללימודי מגדר באוניברסיטת 
בר־אילן

שריל אהרונסון
סמנכ"ל חינוך לישראל, הלל 

עולמי

פרופ' יהודה מירסקי
אוניברסיטת ברנדייס, ארה"ב

מארק אייזנברג,
יו"ר קעליטה וכי"ח עולמי

ד"ר שרון גולדמן
סגנית הנשיא, אוניברסיטת 

בר־אילן

אריאל קנדל
מנכ"ל קעליטה

דאג רוס
יועץ פיננסי, חבר דירקטוריון

קרן תגלית, ארה"ב

צביקה קליין
כתב תפוצות, עורך ועידת 

"עם עולם", מקור ראשון

ד"ר טובה גנזל
הראש "כרמים", הפקולטה 

למדעי היהדות, אוניברסיטת 
בר־אילן 

ירון אברהם
עיתונאי, חדשות 12  

עו"ד ניצנה דרשן־לייטנר 
נשיאת ארגון שורת הדין 

עקיבא נוביק
תאגיד השידור הציבורי

"כאן"

ברנאר-אנרי לוי
אינטלקטואל, פילוסוף וסופר 

צרפתי-יהודי

רונן פרלמוטר
ישראל היום

שי פלבר
סמנכ"ל ומנהל היחידה 

לעלייה, הסוכנות היהודית

אילת כהנה
כתבת משפט, מקור ראשון

יאיר שרקי
עיתונאי, חדשות 12,

בעל טור במקור ראשון

שרה ב"ק
אשת תקשורת, ערוץ 20

ד"ר גדי טאוב
האוניברסיטה העברית

שמואל רוזנר
חוקר בכיר במכון למדיניות 

)JPPI( העם היהודי

היילי סופרי
 Jewish Democratic מנכ"לית

Council of America

סטיב ישראל
לשעבר חבר בית הנבחרים 

בארה"ב, המפלגה הדמוקרטית  

דיוויד פרידמן
שגריר ארה"ב בישראל 

לשעבר

אריק גולדשטיין
מנכ"ל הפדרציה היהודית 

בניו־יורק

עמית סגל
עיתונאי, חדשות 12  

הרב ד"ר דניאל הרטמן
נשיא מכון שלום הרטמן

גאל גרינוולד
סגן יו"ר ההסתדרות הציונית 

אלכס בן־צבי
שגריר ישראל ברוסיה

יעקב חגואל
יו"ר ההסתדרות

הציונית העולמית

פרופ' אריה צבן
נשיא אוניברסיטת בר־אילן

הרב ברל לזר
רבה הראשי של רוסיה 

שירה רודרמן
מנכ"לית קרן

משפחת רודרמן

פרופ' אליקים רובינשטיין
שופט ביהמ"ש העליון בדימוס, 

לשעבר המשנה לנשיאה

ליאור פרבר
סמנכ"ל, משרד רה"מ, חבר 

וועדת ההיגוי של תגלית

הרב עמיטל בראלי
מנכ"ל חותם

ד"ר משואה שגיב
עמיתת מחקר, מכון הרטמן

מייקל אייזנברג
שותף־מנהל בקרן הון הסיכון 

)Aleph( אלף

פרופ' חנוך בן־פזי
ראש המחלקה

למחשבת ישראל, 
אוניברסיטת בר־אילן

ד"ר נתנאל פישר
מרצה במרכז האקדמי שערי 

מדע ומשפט 
וחוקר בפורום קהלת

אריאל כהנא
כתב מדיני, ישראל היום

ללי דרעי
121 - מנוע לשינוי חברתי

אבי כהן סקלי
מנכ"ל משרד ירושלים 

ומורשת

 הרב אליהו בירנבוים
ראש מכון שטראוס־עמיאל 

להכשרת שליחים, אור תורה סטון

הרב דורון פרץ
מנכ״ל תנועת המזרחי 

העולמית

רותם יהושע
מנהלת המחלקה לחינוך, 

ההסתדרות הציונית העולמית

הרב ד"ר כתריאל ברנדר 
נשיא וראש מוסדות אור 

תורה סטון

גארי טורגו
יו"ר ועדת ההיגוי,

מוזאיק יונייטד

אמנדה ברמן
  Zioness מנכ"לית

רוברט אז'נס
מנכ"ל הקריף, ארגון הגג של 

יהודי צרפת

דני דיין
לשעבר קונסול כללי של 

ישראל בניו־יורק

אברהם )אייב( פוקסמן 
 לשעבר מנכ"ל הליגה 

נגד השמצה

עו"ד אלן דרשוביץ
עורך דין בכיר וסופר

אליוט אברמס
שליח ממשל טראמפ לאיראן, 
יועצם של הנשיאים בוש ורייגן

פרופ' ידידיה שטרן
נשיא ומנכ"ל המכון

)JPPI( למדיניות העם היהודי

הרצל מקוב
ראש מרכז מורשת

מנחם בגין

חגי סגל
עורך ראשי, מקור ראשון

עומר ינקלביץ'
שרת התפוצות

הרב רפי פרץ
השר לירושלים ומורשת

פנינה תמנו־שטה
שרת העלייה והקליטה

גלעד ארדן
שגריר ישראל בארה"ב  

ציפי חוטובלי
שגרירת ישראל בבריטניה

משה ליאון
ראש עיריית ירושלים

ח"כ מרב מיכאלי
יו"ר מפלגת העבודה

ח"כ הרב גלעד קריב 
העבודה, לשעבר מנכ"ל 

התנועה הרפורמית בישראל

ח"כ שמחה רוטמן
הציונות הדתית

ח"כ יוסי טייב
ש"ס

ח"כ גדי יברקן
סגן השר לביטחון הפנים, 

הליכוד

יוסי ואסה,
שחקן ויוצר "נבסו"

יצחק )בוז'י( הרצוג
יו"ר הסוכנות היהודית

רון דרמר
לשעבר שגריר ישראל 

לארה"ב

מרינה רוזנברג
שגרירת ישראל בצ'ילה

ענת סולטן דדון
קונסולית כללית באטלנטה

עמנואל נחשון
שגריר ישראל בבלגיה


