
ועידת הגולן של מקור ראשון תניח על שולחן דיוניה נושאים 
הקשורים לפיתוח החוסן הכלכלי והחברתי של הגולן, התיישבות, 

פיתוח החקלאות, אקולוגיה ועוד. 
בהשתתפות בכירים בממשלה ובמשק, אנשי עסקים, יזמים וכמובן 

תושבים ובעלי עסקים מקומיים

רמת הגולן היא יעד מרכזי 
למימוש אתגרי הציונות 

בשנות האלפיים

לד
ה ו

וד
יה

ט, 
רו

ני 
 ח

מ,
ע"

 ל
מן,

ניי
ק 

מר
ן, 

קו
 ח

בן
רן 

או
ן, 

לט
סו

ק 
רי

 א
ני,

ג'י
ש 

 גו
צ'ו

אנ
 ,Y

ES
ת 

בו
די

בא
ב 

לו
סי

ני 
פי

י, 
סק

'ינ
יצ

ופ
 ק

בן
או

 ר
ס,

-פ
מן

ופ
קא

ה 
עמ

, נ
גר

לי
י ז

וס
, י

en
lig

ht
ם, 

סל
ל 

רא
יש

ק 
מר

ר, 
וצ

 א
ות

בר
דו

י, 
לונ

 א
סי

 יו
,s

ra
ya

 d
ia

m
an

t, 
H

od
ay

am
oy

י, 
סק

מוי
לו

קו
ס 

לכ
 א

ם:
לו

צי

makorrishon.co.il שידור חי מוועידת הגולן באתר מקור ראשון

לכלכלה 
ופיתוח אזורי

11.10.21 • ה' במרחשוון תשפ"ב • מתחם רוח הגולן חיספין

מנחה הוועידה: ירון אברהם, חדשות 12

09:30
דברי ברכה

יצחק הרצוג, נשיא המדינה
נפתלי בנט, ראש הממשלה

 גדעון סער, סגן רה״מ ושר המשפטים
חגי סגל, עורך מקור ראשון

ראובן קרופיק, יו"ר בנק הפועלים 

10:00
הרצאות מקבילות:

הגולן בנתונים
פרופ' דורון לביא, מומחה לכלכלה ציבורית, המכללה 

האקדמית תל-חי וחברת פארטו

מניעים את הגולן קדימה 
פתרונות ברי קיימא לפיתוח כלכלי

)הרצאה באנגלית(
יוסף אברמוביץ, נשיא ומנכ"ל אנרג'י גלובל קפיטל 

10:15
מושב: תיק הגולן

שיח מנכ"לים על תוכנית ההשקעות הממשלתיות בגולן
דברי פתיחה: יאיר פינס, מנכ"ל משרד ראש הממשלה

מנחה: הודיה כריש־חזוני, מקור ראשון

דוברים: 
יאיר הירש, מנכ"ל משרד הפנים

אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 
נעמה קאופמן־פס, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר

גלית כהן, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
ד"ר רון מלכא, מנכ"ל משרד הכלכלה

אמיר הלוי, מנכ"ל משרד התיירות

11:10
דברי ברכה

חיים רוקח, ראש המועצה האזורית גולן
דימי אפרצב, ראש מועצת קצרין

אברהם דובדבני, יו"ר קק"ל

11:30
גידול מעריכי - אסטרטגיה לאומית חדשה לגולן

ח"כ צבי האוזר, לשעבר יו"ר ועדת החוץ והביטחון ומייסד 
היחדה למען הגולן

11:45
ריאיון אחד על אחד

ירון אברהם, חדשות 12, עם זאב אלקין, שר הבינוי 
והשיכון, שר ירושלים ומורשת

12:15
ממדינה שקורסת למרכז - למדינה שמצמיחה 

את חבלי ארץ ישראל

ח"כ ניר ברקת, הליכוד, ראש העיר ירושלים לשעבר

12:30
מושבים מקבילים: 

מעלים את הרמה
קטרי הצמיחה של רמת הגולן | מושב לזכרו של חיים אוחיון 

מנחה: אריאל כהנא, כתב מדיני, ישראל היום

דוברים: 
צפריר יואלי, סמנכ"ל פיתוח עסקי, אנלייט 

דודו סלמה, פתרונות תקשורת לניהול מחשבי־על 
ושירותי ענן

ליאור פרבר, סמנכ"ל פנים ופיתוח, משרד רה"מ 
יאיר שפירא, מנכ"ל יקב רמת הגולן

פרח לרנר, סמנכ״לית רגולציה, אנלייט. לשעבר יועצת 
ראש הממשלה לחקיקה

אלי כהן, מנכ"ל המכללה האקדמית תל־חי

יצירה מקומית
עוגני צמיחה, תעסוקה ותיירות

דברי פתיחה: ליאור רוכמן, מנכ"ל חכ"ל גולן 
מנחה: יקי הפשטיין, מקור ראשון

דוברים:
Valens Semiconductor בועז רוט, מנהל האתר הצפוני של

לאו גלסר, נשיא חברת ארץ הבשן תיירות
דינה גלעד, מנהלת מכון שמיר, קצרין

אבינעם ברויאר, מנכ"ל מוזיאון עתיקות הגולן ופארק קצרין
אריאל שגיא, יו"ר מי גולן ולשעבר מנכ"ל א.ר. כפר חרוב

נדב הרטוב, יזם

13:30
ריאיון אחד על אחד

יאיר קראוס, מקור ראשון, עם איילת שקד, שרת הפנים

13:50
הפסקת צהריים

14:20
דברי ברכה

יעקב חגואל, יו"ר ההסתדרות הציונית
דולאן אבו־סלאח, ראש מועצת מג'דל־שמס

פרופ' סנאית תמיר, משנה לנשיא המכללה האקדמית תל־חי

14:40
ארץ הגליל והגולן. מרכזי תעסוקה כפתרון 

מרחבי 
ח"כ אופיר סופר, הציונות הדתית, יו"ר שדולת הגליל בכנסת

15:00
ריאיון אחד על אחד

אורלי גולדקלנג, מקור ראשון, עם קארין אלהרר, שרת האנרגיה

15:15
מושב: לא רק בגלל הרוח

יזמי האנרגיה הירוקה מבקשים להתחיל את המהפכה בגולן
דברי פתיחה: אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה

מנחה: יאיר קראוס, מקור ראשון

דוברים: 
ד"ר עוזי זרחיה, סמנכ"ל תכנון בחברת ניהול מערכת החשמל

שאול גולדשטיין, מנכ"ל רשות הטבע והגנים 
ליאור מנצר, מנהל מערך מימון פרוייקטים ותשתיות, בנק הפועלים

אריאל יוצר, מנהל פעילות ישראל, אנרג'יקס

המהפכה הירוקה
הדרך לכלכלת צמיחה

גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט

16:15
ריאיון אחד על אחד

ישי הולנדר, מקור ראשון, עם יועז הנדל, שר התקשורת

16:40
ריאיון אחד על אחד

ריקי ממן, מקור ראשון, עם יעקב קוינט, מנכ"ל רשות 
מקרקעי ישראל

17:00
מושבים מקבילים: 

אתגרי החקלאות הצפונית 
דברי פתיחה: ישי מרלינג, יו"ר החטיבה להתיישבות 

מנחה: גיא ורון, כתב צפון חדשות 12

דוברים: 
אסף קרת, מנכ"ל בראשית

גבי קוניאל, מנהל פיתוח עסקי, תאגיד בראשית
יאיר גולן, מנהל היחידה לחקלאות וחדשנות גולן 

ד"ר ענת זיסוביץ, חוקרת במו"פ צפון
אלכס קודיש, מנהל המטעים קיבוץ עין זיוון תאגיד בראשית

לוקאלי או לא קל לי?
יזמי הגולן בשיח אתגרים, יוזמות ושאיפות

דברי פתיחה: יהודה הראל, ממייסדי ההתיישבות בגולן
מנחה: אורלי גולדקלנג, מקור ראשון 

דוברים: 
גבריאל חמו, מנכ"ל רשת רוח הגולן

SW engineer manager ,בטחיש טלעאת, מנהל צוותי פיתוח
בעז פרסלר, יו"ר גולן סולאר

open valley יוסי אקרמן, נשיא אלביט לשעבר, שותף ומייסד

18:00
מושב: הושט היד וגע בם

חיבור פיזי ותפיסתי של הגולן לישראל - בשיתוף יחדה
מנחה: ריקי ממן, מקור ראשון 

דוברים:
רותי שורץ־חנוך, סמנכ"לית רגולציה במנהל התכנון, יו"ר 

הוועדה המרחבית מעלה חרמון
ד"ר אופיר העברי, יו"ר היחדה למען הגולן ומשנה לנשיא מכון הרצל

יעל לובן, מייסד פלטפורמת נורטק
גל גפני, סגן ראש המועצה האזורית גולן

19:00
לגדול בגולן

החלומות בפריפריה והחיים עצמם 

*כפוף לשינוייםאריאל שנבל באחד על אחד עם חנוך דאום

הכניסה למתחם מותנית בהרשמה מראש בלבד ובהצגת תו ירוק | הוועידה מונגשת

הפקה: אמיר דרורי | עריכה: יאיר קראוס

יצחק הרצוג
נשיא המדינה

נפתלי בנט
ראש הממשלה

יועז הנדל
שר התקשורת 

ח"כ צבי האוזר
לשעבר יו"ר ועדת החוץ והביטחון, 

מייסד היחדה למען הגולן

ח"כ ניר ברקת
הליכוד, ראש העיר ירושלים 

לשעבר

ח"כ אופיר סופר
הציונות הדתית, יו"ר שדולת 

הגליל בכנסת

אברהם דובדבני
 יו"ר קק"ל

איילת שקד
שרת הפנים

זאב אלקין
שר הבינוי והשיכון,

שר ירושלים ומורשת 

קארין אלהרר
שרת האנרגיה

גדעון סער
סגן רה״מ ושר המשפטים

מנחי הוועידה:

דינה גלעד
מנהלת מכון שמיר למחקר, 

קצרין

בועז רוט
מנהל האתר הצפוני של 

Valens Semiconductor

לאו גלסר
נשיא חברת ארץ הבשן 

תיירות

אריאל יוצר
מנהל פעילות ישראל, 

אנרג'יקס

יוסי אקרמן
נשיא אלביט לשעבר, שותף 

open valley ומייסד

פרופ' דורון לביא
מומחה לכלכלה ציבורית, 
המכללה האקדמית תל־חי

יעל לובן
מייסד פלטפורמת נורטק

ד"ר ענת זיסוביץ
חוקרת במו"פ צפון

בעז פרסלר
יו"ר גולן סולאר

יאיר גולן
מנהל היחידה לחקלאות 

וחדשנות גולן

 פרח לרנר
 סמנכ״לית רגולציה, אנלייט,
לשעבר יועצת רה״מ לחקיקה

ד"ר אופיר העברי
 יו"ר היחדה למען הגולן

ומשנה לנשיא מכון הרצל

אסף קרת
מנכ"ל בראשית

רותי שורץ־חנוך
סמנכ"לית רגולציה במנהל 

התכנון

גלית כהן
מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

יעקב חגואל
יו"ר ההסתדרות הציונית

חיים רוקח
ראש המועצה האזורית גולן

דימי אפרצב
ראש המועצה המקומית קצרין

דולאן אבו־סלאח 
ראש מועצת מג'דל־שמס

אביעד פרידמן
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 

אמיר הלוי
מנכ"ל משרד התיירות

חגי סגל
עורך מקור ראשון 

ראובן קרופיק
יו"ר בנק הפועלים

אודי אדירי
מנכ"ל משרד האנרגיה

יאיר פינס
מנכ"ל משרד ראש הממשלה

בטחיש טלעאת
 SW ,מנהל צוותי פיתוח
engineer manager

ליאור מנצר
מנהל מערך מימון פרויקטים 

ותשתיות, בנק הפועלים

דודו סלמה
פתרונות תקשורת לניהול 

מחשבי־על ושירותי ענן

יהודה הראל
ממייסדי ההתיישבות בגולן 

גבי קוניאל
מרכז משק, מרום־גולן

ד"ר רון תומר
נשיא איגוד התעשיינים

גל גפני
סגן ראש המועצה האזורית 

גולן

גבריאל חמו
מנכ"ל רשת רוח הגולן

פרופ' סנאית תמיר
משנה לנשיא המכללה 

האקדמית תל־חי

יוסף אברמוביץ
 נשיא ומנכ"ל,

אנרג'י גלובל קפיטל

יאיר שפירא
מנכ"ל יקב רמת הגולן 

צפריר יואלי
 סמנכ"ל פיתוח עסקי, אנלייט

נעמה קאופמן־פס 
מנכ"ל משרד החקלאות 

ופיתוח הכפר

יאיר הירש
מנכ"ל משרד הפנים

יעקב קוינט
מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל

ישי מרלינג
יו"ר החטיבה להתיישבות

גלעד יעבץ
מנכ"ל אנלייט 

ד"ר עוזי זרחיה
סמנכ"ל תכנון בחברת ניהול 

מערכת החשמל

ליאור פרבר
סמנכ"ל פנים ופיתוח, 
משרד ראש הממשלה

שאול גולדשטיין
מנכ"ל רשות הטבע והגנים

אלי כהן
מנכ"ל המכללה האקדמית 

תל־חי

ד"ר רון מלכא
מנכ"ל משרד הכלכלה

ירון אברהם
חדשות 12

הודיה כריש־חזוני
מקור ראשון

גיא ורון
חדשות 12

ישי הולנדר
מקור ראשון

אורלי גולדקלנג
מקור ראשון

ריקי ממן
מקור ראשון

יקי הפשטיין
מקור ראשון

יאיר קראוס
מקור ראשון

חנוך דאום
ידיעות אחרונות

אריאל שנבל
מקור ראשון

אריאל כהנא
ישראל היום


