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מידע כללי 
מלון רמדה, שדרות רחבעם זאבי 2, חדרה

טלפון:  04-8866702

מלון המלך שלמה, רח' המעפילים 18, נתניה
טלפון: 09-8338444

דלפק ההרשמה  בכניסה למלון רמדה בחדרה
 19:00 – 15:00 יום ראשון, 21.10.18 
 15:00 – 09:00 יום שני, 22.10.18  
 19:00 – 09:00 יום שלישי, 23.10.18 

עמדת מודיעין
 12:00 – 07:00 יום רביעי, 24.10.18 

משרד הוועד הפועל הציוני ממוקם בכניסת 
המלון רמדה בחדרה

משרד יו"ר ההנהלה הציונית, מר אברהם 
דובדבני,  חדר 1808 קומה 18
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חדרים לישיבות הסיעות, הבריתות והארגונים 
הסיעה המשותפת, מרכז עולמי, מסורתי 

עולמי, יש עתיד, ארצנו - אולם סקאי 
ליכוד עולמי - אולם קורל 

מזרחי - אולם צדף
קונפדרציה – הדסה אולם אלמוג 

הסעות 
יציאה לסיור בפקיעין: יום שני, 22.10  

מירושלים – בשעה 08:00 – בניין הצ"ע, רח' 
קינג ג'ורג' 48 – לחדרה 

מתל אביב – בשעה 09:00 – בניין הצ"ע, רח' 
קפלן 17 – לחדרה 

ממלון רמדה בחדרה – בשעה -11:00 לסיור 
בשעה 15:00 ישירות למרכז התרבות 

בחורפיש

יום רביעי, 24.10  - בשעה 12:00 ייצאו 
אוטובוסים ליעדים השונים: 

הסעה לחברי חבר הנאמנים למלון הילטון 	 
בתל אביב

תרגום סימולטני
תרגום סימולטני לעברית, אנגלית, צרפתית 
וספרדית יינתן בכל המליאות, אלא אם צוין 

אחרת.
יש להחזיר את האזניות למקומן בסיום 

השימוש בהן בכל ישיבה.

הצבעות
ההשתתפות בהצבעה תתאפשר בהצגת 

תעודה מזהה.

אולמות   
 ,Sea כל ישיבות המליאה תתקיימנה באולם סי

בקומה 2
חדר אוכל -  מדיטרנה Mediterranee  בקומה 

3
אולמות בקומה 4: 

 )Coral( קורל,)Tzedef( צדף ,)Almog( אלמוג

אולם סקאי - Sky, בקומה 22

בית הכנסת אולם צדף
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לכל שאלה ניתן לפנות אל: אבנר ישראלי, . 6
קב"ט האירוע, טל' נייד -  8991818 - 

.052

מספרי טלפון צוות
052 – 3847713 נאוה אבישר 
 052 – 3829001 אנה גבעתי 
 052 – 6130333 שלום דותן 
052 – 3847988 ברכה כהן 

מספרי טלפון לנוחיותכם
טל' 02-6202222 חדר מצב הסוכנות היהודית 
טל' 03-9723331 בירור ואישורי טיסות 
טל' 100  משטרת ישראל 
טל' 101  מגן דוד אדום 

פינוי חדרים – יש לפנות את החדרים במלון 
עד השעה 11:00 בבוקר

אוטובוס לירושלים	 
אוטובוס לתל אביב	 
אוטובוס לשדה התעופה	 

כל ההסעות מחייבות הרשמה מראש  

בימים שלישי )23.10( ורביעי )24.10(,  בשעה 
06:30 תהיה העברה)שאטל( ממלון המלך 

שלמה בנתניה למקום הכינוֿס, וחזרה לנתניה 
בתום הפעילות היומית.

הוראות הביטחון:
יש לענוד את תג המשתתף על דש הבגד . 1

בכל האירועים.
אין להשאיר תיק/חפץ כלשהו ללא . 2

השגחה.
יש להקפיד על נעילת החדרים במלון.. 3
על כל אירוע חריג יש לדווח לאנשי . 4

הביטחון על מנת שיוכלו לתת מענה בצורה 
הטובה ביותר.

חל איסור מוחלט על הכנסת כלי נשק . 5
לישיבות הוועד הפועל הציוני במלון 

ובאירועים השונים.
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דו"ח מבקר ההסתדרות הציונית 
 העולמית, 

 מר סטיבן סתיו
 בחירות | עמיתי כבוד | לזכרם

 יו"ר:    הרב אלן סילברסטיין
 סגן יו"ר:   מר ג'ק קאהן

סגן יו"ר:   גב' שלי גולדווטר-ווילנסקי     

מליאה 2: החברה לאן – בונים חברה   18:45-18:00
אחת - פאנל 

מנחה: ד״ר יועז הנדל, ראש המכון 
 לאסטרטגיה ציונית

 משתתפים: 
שופטת בית המשפט העליון בדימוס, גב' 

 דליה דורנר
מר בן דרור ימיני, עיתונאי ופובליציסט 

 ישראלי
 יו"ר: גב' ג'יליאן קפלין
 סגן יו"ר: מר חיים כהן
סגן יו"ר: ד"ר דני לם

ארוחת ערב אותנטית  19:45-18:45

מליאה 3: יהודים ודרוזים – ברית   21:00-19:45
אחים פאנל בהשתתפות נכבדי 

העדה הדרוזית בישראל
מנחה: ד"ר יועז הנדל, ראש המכון 

 לאסטרטגיה ציונית 

יום שני, י"ג בחשוון 22.10
סיור בפקיעין: מערת הרשב"י, מעיין הכפר, בית זינאתי. 

 אורך הסיור - כ- 3 שעות, בשיתוף המועצה הציונית 

08:00 מירושלים - בניין הצ"ע, רח' קינג' ג'ורג' 48  הסעות: 
 לחדרה

09:00 מתל אביב - בניין הצ"ע, רח' קפלן 17   
 לחדרה

11:00 ממלון רמדה, חדרה    
13:00 תחילת סיור בכביש העליון לכיוון מערת   

הרשב"י  

ארוחת צהרים ארוזה 

למגיעים ישירות לאירוע פתיחת מושב הוועד הפועל הציוני 
במרכז התרבות של חורפיש  - יציאה מחדרה בשעה 15:00

קבלת פנים דרוזית  17:00–16:00

מליאה 1 - פתיחת המושב  18:00-17:00
יו"ר ההנהלה הציונית, מר אברהם 

 דובדבני
יו"ר הוועד הפועל הציוני, גב' הלנה 

 גלזר

סדר יום
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יום שלישי,  י"ד בחשוון 23.10
ישיבות הסיעות והארגונים   07:00

11:00-09:00 מליאה 4: דיונים בנושא החוקה 
וקבלת החלטות

 יו"ר: מר רועי אבקסיס
 סגן יו"ר: מר דוד ספטון 
סגן יו"ר: מר אנדרו קין

13:00-11:00 מליאה 5: דיונים בנושא החוקה 
וקבלת החלטות

 יו"ר: הרבה לאה מולשטיין
 סגן יו"ר: ד"ר מרילין ווינד
סגן יו"ר: מר איב חזות    

הפסקת צהרים  13:45-13:00

מליאה 6: דיונים בנושא החוקה   15:00-13:45
וקבלת החלטות

 יו"ר: גב' נילי נאהורי
 סגן יו"ר: מר הרווי בליץ 

סגן יו"ר: מר דוד ברסון 

מליאה 7: יחסי ישראל – תפוצות   15:45-15:00
פתיחה ודברים: מר יצחק הרצוג, יו"ר 

 הסוכנות היהודית
 יו"ר: מר אריה אזולאי

פותח: מר יעקב חגואל, סגן ומ"מ יו"ר 
 ההסתדרות הציונית העולמית

ברכות: מר אברהם דובדבני, יו"ר 
 ההנהלה הציונית 

השיח' מוואפק טריף, ראש העדה 
 הדרוזית

בהשתתפות: אל"מ במיל. מופיד מרעי, 
ראש מועצת חורפיש ויו"ר הרשויות 

 המקומיות הדרוזיות
אלוף במיל. יוסף מישלב, בכיר במשרד 

 הפנים
ג'מילה חיר, )סבתא ג'מילה(, מקימת 

מפעל לייצור קוסמטיקה טבעית 
ומשיאת משואה ביום העצמאות ה- 58 

 למדינת ישראל
גב' סיהאם שואח, מנהלת בית הספר 

 אחוה בירכא 
 יו"ר:  מר מיכאל צ'לנוב

 סגן יו"ר:  הרב נתנאל טייטלבוים
סגן יו"ר:  גב' תמר רבין-לאופר

התרבות הדרוזית בשיר ובריקוד  21:00 
בהשתתפות להקת הפולקלור 

הדרוזית "וושדאן"



13 12

מליאה 10: הישגי החברה   18:45-18:00
הישראלית

 פרופ' ישראל אומן
 יו"ר: גב' אליזבת )ליז( ברני

 סגן יו"ר: גב' ג'ודי שרק
סגן יו"ר: גב' תמרה קסטן

19:15-18:45 מליאה 11: משמעותה של הציונות 
בימינו אלה

 הסופר א.ב. יהושע
 יו"ר: מר צבי רביב

 סגן יו"ר: מר הנרי אקרמן
סגן יו"ר: מר עמיאל טרז'סקל

חברי הוועד הפועל הציוני נפרדים   19:30–19:15
ממר נתן שרנסקי 

הפסקה  20:30-19:30

ערב שירה – 70 שנות שירה עברית  20:30
בהשתתפות הזמרת גלית גיאת

 סגן יו"ר: גב' מרסיה נתן
סגן יו"ר: מר אבי הררי 

מליאה 8: יחסי ישראל – תפוצות   17:00-15:45 
חלק א' – ישראל 

 בהשתתפות חברי הכנסת
ח"כ שולי מועלם   
ח"כ עודד פורר   
ח"כ אילן גלאון   

 יו"ר: פרופ' רבקה לזובסקי 
 סגן יו"ר: מר מתי יצחק  

סגן יו"ר: ד"ר פרנסין שטיין 

מליאה 9: יחסי ישראל – תפוצות  18:00-17:00 
חלק ב׳ - תפוצות

בהשתתפות יושבי ראש הפדרציות 
 הציוניות

מר סרחיו פיקהולץ, ארגנטינה             
מר ריצ'רד היידמן, ארה"ב                   

ד"ר דני לם, אוסטרליה    
ד"ר פרדריק נורדמן, צרפת     

 יו"ר: גב' אלן הרשקין 
 סגן יו"ר:  מר מריון מיימן

סגן יו"ר: מר איירה ברטפילד 
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הדוברים שלנו
ד"ר יועז הנדל 

יושב ראש המכון לאסטרטגיה ציונית, נולד 
בפתח תקווה וגדל באלקנה שבשומרון. בשנת 
1993 התגייס לצה"ל והתנדב לשייטת 13, שם 
שימש בין היתר כמפקד צוות וכמפקד פלוגה. 

בשנים 2012-2011 כיהן כראש מערך ההסברה 
הלאומי בלשכת ראש הממשלה נתניהו והיה 

חבר בצוות המשא ומתן עם הפלסטינים בירדן. 
הנדל זכה בפרס איש המופת החברתי מטעם 

תנועת אומ"ץ, בפרס אביר איכות השלטון 
ובפרס לספרות צבאית ע"ש מולדובן. 

עד כה פרסם 5 ספרים.  כיום כותב הנדל 
טורים קבועים ב"ידיעות אחרונות" ומגיש מידי 

שבוע את התוכנית "רצועת הביטחון" בגלי 
צה"ל.  הוא אחראי גם לסדרת כתבות תחת 

הכותרת "מיהו יהודי" העוסקת בזרמים השונים 
ביהדות ו"ארץ השמאלנים" שעסקה בשמאל 

הישראלי. 

יום רביעי, ט"ו בחשוון 24.10
ישיבות הסיעות והארגונים   07:00

 10:30-08:30 מליאה 12: תוכניות המחלקות - 
הישגי השנה החולפת ומבט בזק על 

2019
 יו"ר: מר דמיטרי שיגליק

 סגן יו"ר: מר מיכאל יודנין
סגן יו"ר: מר אדגרדו בנד

מליאה 13: נעילת המושב  11:30-10:30
 יו"ר: מר רנטו בקרמן

 סגן יו"ר: מר אורלי תמיר
סגן יו"ר: מר דניאל לאו 

שירת התקווה  11:30

הסעה לחברי חבר הנאמנים   12:00
לישיבות החבר בתל אביב
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בן-דרור ימיני  

עיתונאי, חוקר, מרצה, משפטן ופובליציסט 
ישראלי, בעל השכלה במדעי הרוח ובמשפטים.  
את הקריירה העיתונאית התחיל בעיתון "העיר" 

באמצע שנות השמונים. ולאורך השנים היה בעל 
טור בעיתונים נוספים. ערך את העיתון החברתי 
הלוחמני "הפטיש", והגיש תוכניות רדיו. כמו כן 

היה שותף במשרד עורכי דין.
מתחילת שנות התשעים הוא בעל טור פוליטי 

קבוע בעתון "ידיעות אחרונות" וכן אורח קבוע 
בתוכניות רדיו וטלוויזיה.  בשנים האחרונות 

פרסם ימיני מאמרים ומחקרים רבים בנושאים 
שונים: הסכסוך הישראלי-ערבי; דת ומדינה 

ותקשורת. הוא משמש כמרצה אורח בפורומים 
שונים ובאוניברסיטאות רבות בעולם, וכן בבית 

הנבחרים ובבית הלורדים באנגליה. 
ימיני הוא אחד העיתונאים המתורגמים ביותר. 
כל מחקריו ורבים ממאמריו תורגמו והתפרסמו 
באנגלית ובשפות נוספות בכתבי עת אקדמיים 

ובעיתונים חשובים בעולם. 

דליה דורנר 

שופטת בדימוס של בית המשפט העליון 
ונשיאת מועצת העיתונות הישראלית. עלתה 

לישראל בגיל 10 מאיסטנבול, תורכיה. בעלת 
תואר מוסמך במשפטים מהאונ' העברית 
בירושלים. בשנת 1960 הוסמכה כעורכת 

דין והתגייסה לצה"ל. שירתה בפרקליטות 
הצבאית ומילאה תפקידים של תובעת 

פיקודית, סנגורית פיקודית וסנגורית צבאית 
ראשית. בשנת 1973 מונתה כשופטת צבאית, 
תחילה - כנשיאת בית דין צבאי מחוזי ולאחר 

מכן כשופטת בבית הדין הצבאי לערעורים. 
היתה הקצינה הראשונה בצה"ל, מחוץ לחיל 
נשים, שהוענקו לה דרגות סגן אלוף ואלוף 

משנה. שימשה כשופטת בבית המשפט המחוזי 
בבאר שבע ובבית המשפט המחוזי בירושלים. 

בשנת 1994 מונתה כשופטת בבית המשפט 
העליון. דורנר זוהתה כדבקה במיוחד בזכויות 

האדם וכפרשנית מרחיבה של חוקי היסוד. 
בשנת 2004 פרשה מכס השיפוט ובשנת 2006 
נבחרה כנשיאת מועצת העיתונות הישראלית.
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מופיד מרעי

אל"מ במיל. אחיו הצעיר של אל"מ נביה 
מרעי שנהרג ב-1996 בעת ששירת כסגן 
מפקד אוגדת עזה. נולד וגדל בחורפיש. 

התגייס לצה"ל במסגרת גרעין נח"ל והיה 
לדרוזי הראשון שהחל שירותו הצבאי במסלול 

זה.  שירת בתפקידים שונים ביחידות רבות, 
בין היתר בסיירת שקד, חטיבת הנח"ל, קצין 

אג"ם בעוצבת חירם. מרעי מילא תפקידים 
בכירים ומגוונים בפיקוד המרכז.

לאחר לימודי תואר ראשון שימש ראש ענף 
חי"ר במרכז הלאומי לאימוני יבשה ובין 

השנים 1998-1996 פיקד על גדוד חורב. 
כאלוף משנה פיקד על חטיבת החרמון ועל 

חטיבת עודד. כמו כן שירת כראש צוות 
כשירות וכוננות מבצעית ביחידת מבקר 

מערכת הביטחון. 
לאחר שחרורו מצה"ל נבחר כחבר במועצה 

המקומית חורפיש וב-2016 נבחר לראש 
המועצה. 

השיח' מוואפק טריף 

נולד בשנת 1963 בכפר ג'וליס בגליל 
המערבי. נכדו של אמין טריף, שכיהן כראש 

העדה הדרוזית בישראל במשך 65 שנה. 
מוואפק טריף מונה לתפקיד לאחר מותו של 

סבו, שלא השאיר אחריו בנים. 
משמש כיושב ראש המועצה הדתית הדרוזית 

במשרד המשפטים. בשנת 2006 חתם על 
קריאה לקיים את שבע מצוות בני נח. 

ב-2016 נבחר לכהן כנשיא בית הדין הדתי 
הדרוזי לערעורים.  

בוגר בית הספר הגבוה ללימודי הדת 
הדרוזית "אל ביאדה" שבלבנון ובוגר 

הפקולטה למשפטים של הקריה האקדמית 
אונו. בשנת 2010 הוענק לו תואר דוקטור 

לשם כבוד מטעם אוניברסיטת חיפה. מתגורר 
בבית המשפחה בכפר ג'וליס.  באפריל 2018 

נבחר טריף להדליק משואה בטקס הדלקת 
המשואות לציון 70 שנה להקמת מדינת 

ישראל.
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ג'מילה חיר

)סבתא ג'מילה(, ילידת 1940 היא ישראלית 
ממוצא דרוזי המייצרת מוצרי קוסמטיקה 

טבעיים המתבססים על שמן זית טהור ועשבי 
מרפא. בשנת 2006, ביום העצמאות ה־58 

למדינת ישראל, השיאה משואה יחד עם 
סטף וורטהיימר עבור פועלם למען פיתוח 

הגליל. ג'מילה, המתגוררת בפקיעין, היא נצר 
למשפחה דרוזית שהשתקעה בישראל לפני 

300 שנה. לסבונים שהיא מייצרת יצא מוניטין 
כבעלי סגולות ריפוי, והיא נודעה כאישה 

הדרוזית הראשונה שהקימה מפעל במו ידיה. 
ג'מילה נולדה למשפחה ענייה מרודה, התחתנה 
בגיל 16, ובגיל 21 כבר היו לה 3 ילדים. מצב 

זה חייב אותה לצאת לעבודה, וכך הייתה 
לאחת מהנשים הדרוזיות הראשונות שיצאו 

לעבוד בניגוד למקובל בעדה. בזמנה הפנוי, 
רקחה תרכובות כדי ליצור סבון רפואי ורק 

אחרי כמה שנים הצליחה ליצור סבון איכותי. 
הצלחה זו הביאה אותה להקים בעשור השישי 

לחייה מפעל שהצליח בקנה מידה בינלאומי.

יוסף מישלב

אלוף במיל. בן העדה הדרוזית הראשון 
בצה"ל שהועלה לדרגת אלוף. שימש בין 

היתר כמפקד חטיבת עציון, כמפקד חטיבת 
הבקעה, כמפקד עוצבת אדום, כמתאם 

פעולות הממשלה בשטחים וכמפקד פיקוד 
העורף. 

נולד בכפר אבו סנאן, בעל תואר שני במדע 
המדינה מטעם אוניברסיטת חיפה. נשוי ואב 

לשישה.  התגייס לצה"ל בשנת 1970, ושירת 
כמפקד פלוגה בגדוד חרב. כ-4 שנים לאחר 
גיוסו, זיהה חדירת מחבלים לישראל ולאחר 
מרדף ארוך מאד הסתער עליהם והרגם. על 
פעולה זו קיבל צל"ש אלוף מאלוף הפיקוד 
רפאל איתן. במהלך השנים מילא תפקידים 

בכירים נוספים בחטיבות שונות בצה"ל.
בספטמבר 2008 פרש מצה"ל לאחר 38 שנות 
שירות.  בשנים האחרונות ממלא תפקיד בכיר 

במשרד הפנים. 
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יצחק הרצוג

בנו של נשיא מדינת ישראל השישי, חיים 
הרצוג, ונכדו של הרב הראשי הראשון לישראל 
יצחק אייזק הלוי הרצוג, נולד בישראל בשנת 

1960. עורך דין במקצועו. בנובמבר 2013 נבחר 
ליו"ר מפלגת העבודה, והפך לראש האופוזיציה 

בכנסת. בשנת 2014 ייסד יחד עם ציפי לבני 
את "המחנה הציוני". בבחירות הכלליות שנערכו 

בשנת 2015 היה הרצוג המועמד המוביל 
שהתמודד לראשות הממשלה מול בנימין נתניהו. 

מאז נבחר לראשונה לכנסת בשנת 2003, כיהן 
הרצוג במגוון תפקידים בכנסת ובממשלה, ובהם: 
יו״ר סיעת העבודה, שר הבינוי והשיכון )2005(, 

שר התיירות )2007-2006(, השר לענייני 
תפוצות, חברה ומאבק באנטישמיות )2007-
2009( ולבסוף בתפקיד שזיכה אותו בהכרה 

הציבורית הרבה ביותר בזכות צעדים מהפכניים 
שהוביל בתחום, שר הרווחה והשירותים 

החברתיים )2011-2007(. ביולי 2018, נבחר 
יצחק הרצוג על ידי חבר הנאמנים של הסוכ"הי 

לתפקיד יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית.

סיהאם שואח

מנהלת בית הספר אחוה בירכא.  החזון 
אותו היא מטפחת בבית הספר הוא לחתור 

לטפח  אקלים  חינוכי שייתן  מענה לימודי, 
ערכי, חברתי ואיכותי עבור כל  באיו. שנים 

ספורות לאחר כניסתה לתפקיד הפך בית 
הספר שתחת ניהולה ממוסד כושל לבית ספר 

מצליח שהביקוש אליו רק עולה.
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שולי מועלם-רפאלי

חברת כנסת בסיעת הבית היהודי. בעלת 
תואר ראשון בסיעוד ותואר שני בהנדסת 

תעשייה וניהול בהתמחות בניהול מערכות 
בריאות מאוניברסיטת בן-גוריון. מועלם-
רפאלי עוסקת גם בהנחלת זיכרון השואה 

כמדריכת מסעות לפולין. לראשונה נבחרה 
מועלם-רפאלי לכנסת ה-19 מטעם מפלגת 

הבית היהודי והייתה חברה בוועדת החוקה, 
חוק ומשפט, בוועדה לקידום מעמד האישה 
ולשוויון מגדרי, בוועדה המיוחדת לפניות 

הציבור ובוועדות נוספות. כמו כן הייתה 
יושבת-ראש השדולה לשוויון בבריאות 

והשדולה למען העגונות ומסורבות הגט, 
בשדולה למען ניצולי השואה, בשדולה לחיזוק 

הקשר עם העם היהודי וברבות נוספות. 
מועלם-רפאלי כתבה את הספר ”מועלם 

אהובי”, קובץ מכתבים שכתבה לבעלה משה 
מועלם, מפקד גדוד הבופור בלבנון, לאחר 

נפילתו באסון המסוקים בפברואר 1997. 

אילן גילאון

יו”ר סיעת מרצ בכנסת, עומד בראשות 
ועדת הנגישות בכנסת וועדת המשנה לנושא 

הפנסיה בקיבוץ המתחדש, ראש השדולה 
למען אנשים עם מוגבלויות והשדולה לשוויון 
בבריאות, יו”ר משותף בשדולת הדיור וחבר 
בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. גילאון 

למד יחסים בין-לאומיים ומדעי המדינה 
באוניברסיטה העברית בירושלים, שם היה 
מראשי תא השמאל ”קמפוס”. לאחר מאבק 

ארוך להתנדב לצה”ל, שדחה את גיוסו בשל 
נכותו, הצליח לבסוף ובגיל 24 גוייס ושרת 

בחיל החינוך. בין תפקידיו בעבר, שימש 
רכז איגוד מקצועי במועצת פועלי אשדוד 

בהסתדרות הכללית )1982(, יושב-ראש צעירי 
מפ”ם )1986–1989(, הרכז הראשון של נוער 
מרצ )1990–1993(. בשנת 1993 נבחר לסגן 

ראש עיריית אשדוד ומחזיק תיק החינוך וליו”ר 
החברה העירונית לתרבות, נוער, מתנ”סים 
וספורט. ב-1999 נבחר לכנסת ה-15 מטעם 
מרצ וב-2013 נבחר לעמוד בראש הסיעה. 
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ריצ'רד היידמן

נשיא התנועה הציונית האמריקאית, הנו 
היועץ הבכיר של 'היידמן נודלמן וקאליק, 

פ.ק.', וחברת עורכי דין בוושינגטון המייצגת 
את קורבנות הטרור האמריקאים. בעבר כיהן 

כנשיא ארגון "בני ברית" ויו"ר מייסד קרן 
"ישראל לנצח". מחבר הספר "אודיסי האג" 
שעוסק במאבקה של ישראל על הביטחון, 

עמידתה בקו החזית של הטרור ועל מלחמתה 
בחוסר הצדק כלפיה באו"ם.

עודד פורר

חבר כנסת בסיעת ישראל ביתנו. רס"ן במיל. 
שירת בחיל הים כרב חובל ובשלל תפקידי 
פיקוד בחיל. בעל תואר ראשון במשפטים 

ושני בתקשורת פוליטית. בשנת 2011 הצטרף 
למפלגת ישראל ביתנו. יזם והקים את גוף 

צעירי המפלגה: ”צעירי ביתנו” ועמד בראשו 
עד שנת 2013. בספטמבר 2015 נבחר 

לכנסת. בעת כהונתו כמנכ”ל משרד העלייה 
והקליטה, הציב פורר את חיזוק עידוד 

העלייה לישראל כאחד מיעדיו המרכזיים 
של המשרד, נוסף על שיפור הליכי הקליטה 

לעולים הנמצאים בארץ.  נוסף על כך, הוביל 
לשתי החלטות ממשלה משמעותיות להסרת 
חסמים בפני תעסוקת עולים. בכנסת ה-20 

משמש כחבר בוועדת הכספים, בוועדת 
החינוך, התרבות והספורט ובוועדה המיוחדת 

לרפורמה בשירות המדינה.  כמו כן, הוא 
יושב-ראש קבוצות הידידות הפרלמנטריות 
של ישראל עם סלובקיה, קולומביה וסרביה.
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סרחיו פיקהולץ

איש עסקים, נולד ב 1967 בבואנוס איירס, 
ארגנטינה. 

בעל ניסיון רב בעבודה עם ארגונים יהודיים, 
בין היתר כיהן כנשיא מרכז "יונה" במשך 7  
שנים. מזכ"ל 'מרכז ארגנטינה' משנת 2015. 

נשיא הפדרציה הציונית בארגנטינה משנת 
2016. עד היום העביר לקהלים אוונגליסטים 

מעל 100 הרצאות בנושא הסברה. 

ד"ר דני לם

נשיא הפדרציה הציונית של אוסטרליה וארגון 
.ECAJ - המזרחי בוויקטוריה. בעבר נשיא

בשנים 2010-2002 כיהן לם כנשיא המועצה 
הציונית של ויקטוריה. בין תחומי האחריות 
הקהילתית הרבים שלו לאורך השנים, ד"ר 

 ,UIA-לם הוא נשיא הבוגרים הצעירים של ה
ובתפקידו זה הקים את משלחת מנהיגות 

הצעירים הראשונה של UIA לישראל. תחת 
הנהגתו של ד"ר לם, הפדרציה הציונית של 
אוסטרליה פיתחה את יכולותיה ויעילותה 
בהסברה, בפיתוח מנהיגות, בשותפות עם 

מנהיגים קהילתיים כלליים וביצירה של מגוון 
פעילויות ושירותים לחיבור ביתר שאת של 

אנשים מהקהילה היהודית לישראל.
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פרופ' ישראל אומן

כלכלן מתמטי באוניברסיטה העברית בירושלים. 
זוכה פרס נובל לכלכלה לשנת 2005 יחד עם 

תומאס שלינג, על עבודת מחקר בתורת המשחקים. 
אומן נולד בפרנקפורט דמיין, גרמניה ב-1930. 
ובגיל צעיר היגר עם משפחתו לארצות הברית. 

בעל תואר ראשון מהמכללה העירונית בניו 
יורק ותואר דוקטור במתמטיקה מ-MIT. פרופ' 
אומן הצטרף לחוג למתמטיקה באונ' העברית 

בירושלים ב-1956 ומאז הוא שם. ב-1990 
היה בין מייסדי המרכז לחקר הרציונאליות 

באוניברסיטה העברית, מרכז מחקר בינתחומי, 
המתמקד בתורת המשחקים. אומן הוא מחברם 

של למעלה מ-90 מאמרים מדעיים ושישה ספרים, 
וכיהן כפרופסור אורח באוניברסיטאות מובילות 
בארה"ב. חבר האקדמיה האמריקאית לאמנויות 

ולמדעים, האקדמיה הבריטית והאקדמיה הלאומית 
הישראלית למדעים; בעל תואר דוקטור לשם כבוד 
מאוניברסיטאות שיקגו, בון, לוואין, ניו יורק, בר 

אילן ואוניברסיטת בן גוריון בנגב; ולבד מפרס 
הנובל זכה בפרסים רבים נוספים.

ד"ר פרדריק נורדמן

יליד 1948, פסיכיאטר בפנסיה בבתי חולים 
שונים. סגן ראש העיר ברובע ה-20 בפריז. 

כיום משמש כסגן נשיא של הפדרציה הציונית 
.FOSF בצרפת

בעברו כיהן בתפקידים רבים. ביניהם:  חבר 
הנהלת בית"ר צרפת בין השנים 1968-1973; 
נשיא חזית הסטודנטים היהודים 1980-1977; 

נשיא  תנועת העליה בצרפת 1992-1986; 
מזכיר כללי של קק"ל צרפת 2004-1999; 

נשיא קק"ל צרפת 2012-2004.
בנוסף לעשייתו הציונית, משמש גם כנשיא 

כבוד ודובר קק"ל צרפת; חבר הנהלה בעמותת 
מגן דויד אדום בצרפת; חבר הנהלת הליכוד 

העולמי.
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הסופר אברהם ב' יהושע

נולד בירושלים ב־1936. בעל תואר ראשון 
בספרות עברית ובפילוסופיה כללית. שלוש 

שנים היה מזכ"ל התאחדות הסטודנטים היהודית 
העולמית. מאז 1972 ועד צאתו לגמלאות 

לימד במחלקה לספרות עברית וכללית 
באוניברסיטת חיפה - תחילה כמרצה בכיר 

ולאחר מכן כפרופסור מן המניין. במהלך השנים 
הוזמן לשמש פרופסור אורח באוניברסיטאות 

פרינסטון ושיקגו בארה"ב וכן באוניברסיטאות 
בפריז וברומא. יהושע כתב ופרסם רומנים 

רבים וכן מחזות לתיאטרון הישראלי. כמו כן 
פרסם מסות בשאלות זהות וחברה ואחרות. 

ספריו תורגמו לעשרות שפות ועובדו לסרטים, 
למחזות ולאופרה. כתיבתו זיכתה אותו בפרסים 

רבים בישראל ובעולם, בהם: פרס ברנר, פרס 
א.מ.ת, פרס ביאליק, פרס הבוקר הישראלי 

ופרס ישראל. הוא זכה בפרסים רבים וחשובים 
גם באיטליה, בספרד, בצרפת ובארצות הברית. 

אוניברסיטאות רבות בארץ ובעולם העניקו לו 
תארי 'דוקטור לשם כבוד'.

Avraham B. Yehoshua
Born in Jerusalem in 1936. He served in the IDF in the 
Paratrooper Division and studied Hebrew Literature and 
Philosophy at the Hebrew University. He served as the 
Secretary General of the World Union of Jewish Students 
for three years. From 1972 until his retirement, he taught 
at Haifa University in the Department of Hebrew and 
General Literature, initially as a senior lecturer and then as 
a Full Professor. He also served as Visiting Professor from 
time to time at Princeton University and the University of 
Chicago in the U.S. as well at various universities in Paris 
and Rome. Yehoshua has written and published numerous 
stories and novels, as well as plays for Israeli theatre. 
He has also published essays on issues of identity and 
society, and on the relationship between morality and 
literature. His books have been translated into dozens 
of languages and have been adapted for film, stage and 
opera. Yehoshua’s works have earned him many awards 
in Israel and worldwide, including: the Brenner Prize, 
the Emet Award for Hebrew Literature, the Dan David 
Prize, The National Academy of Italy, the Bialik Prize, 
the Israeli “Booker” Prize (for Mr. Mani), the Neuman 
Prize and the Israel Prize. He has also been awarded 
numerous prestigious prizes in Italy, Spain, France and 
the United States, as well as honorary doctorates from 
many universities in Israel and worldwide.
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Prof. Robert Aumann
A mathematical economist at the Hebrew University in 
Jerusalem and joint winner of the 2005 Nobel Prize 
in Economic Sciences, together with Thomas Schelling, 
for his work on Game Theory.  Aumann was born in 
Frankfurt am Main, Germany, in 1930, to a well-to-do 
orthodox Jewish family.  Fleeing Nazi persecution, his 
family immigrated to the United States with his family 
in 1938, settling in New York. Aumann completed a 
bachelor's degree from the City College of New York in 
1950 and a Ph.D. in mathematics from MIT in 1955. 
Prof. Aumann joined the mathematics department at the 
Hebrew University of Jerusalem in 1956, and has been 
there ever since. In 1990, he was among the founders 
of the Center for Rationality at the Hebrew University, 
an interdisciplinary research center, centering on Game 
Theory. Aumann is the author of over 90 scientific 
papers and six books, and has held visiting professorial 
positions leading universities in the U.S. He is a 
Member of the American Academy of Arts and Sciences, 
the National Academy of Sciences (USA), the British 
Academy, and the Israel Academy of Sciences. He holds 
honorary doctorates from the universities of Chicago, 
Bonn, Louvain, City University of New York, Bar Ilan 
University and Ben Gurion University of the Negev; he 
is also the recipient of numerous prestigious awards.

Dr. Frédéric Nordmann
A retired psychiatrist who worked in the French 
hospital service. Born in 1948, he is a widower, 
father of three children and grandfather of six. He is 
presently the Deputy Mayor for the 20th district in 
Paris and serves as the Vice-President of the FOSF, 
the Zionist Federation of France.
From 1968 to 1973, Nordmann was a member of the 
Betar Executive in France and from 1969 to 1973 he 
was Secretary General of the Jewish Student Front, 
serving as its President from 1977 to 1980. From 
1986 to 1992, he was President of the French Aliyah 
Movement and from 2004 to 2012 he was President 
of KKL France.
In addition to his Zionist activity, Nordmann is 
also Honorary President and Spokesperson for KKL 
France, a member of the Executive of the Magen 
David Adom Association in France and a member of 
the Executive of World Likud.
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Sergio Pikholtz
A businessmen, and was born in 1967 in Buenos 
Aires, Argentina. 
He also has extensive experience of working with 
Jewish organizations, and served as President of 
the Yona Center for seven years. Since 2015, he 
has been Secretary-General of MERCAZ in Argentina 
and has been President of the Zionist Federation of 
Argentina since 2016. As a community figure, he has 
lectured widely on Israel Advocacy, particularly to 
Evangelist audiences.

Dr. Danny Lamm
The President of the Zionist Federation of Australia 
and the Mizrachi Organisation in Victoria and a Past 
President of ECAJ.  From 2002 to 2010, Dr. Lamm was 
the President of the Zionist Council of Victoria. Danny 
has been communally active since his teens. Among 
his many communal responsibilities over the years, 
Dr. Lamm has been the President of the UIA Young 
Adults, and UIA 20s-30s and, in this capacity, he 
established the first UIA Young Leadership Mission 
to Israel. Dr. Lamm currently sits on the executive 
bodies of Zionism Victoria, the Zionist Federation of 
Australia and is Vice Chairman of the World Mizrachi 
Organization. Under Dr. Lamm’s leadership, the 
Zionist Federation of Australia has  further developed 
its capacity and effectiveness in hasbara, leadership 
development, engagement with general communal 
leaders and in the provision of a range of activities 
and services to connect people from the Jewish 
community more strongly with Israel. In 2018, 
Dr Lamm was awarded an Australia Day Honour - 
Member (AM) in the General Division of the Order 
of Australia, for "significant service to the Jewish 
community through roles with multicultural, 
religious, youth and social welfare groups, and to 
Australia-Israel relations."
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Richard D. Heideman
President of the American Zionist Movement, is 
senior counsel of Heideman Nudelman & Kalik, P.C., 
the Washington law firm representing American 
Victims of Terror. He is a past President of B'nai 
B'rith International, Founding Chairman of The 
Israel Forever Foundation and author of The Hague 
Odyssey: Israel's Struggle for Security on the Front 
Lines of Terror and Her Battle for Justice at the 
United Nations.

Oded Forer
A Member of Knesset for the Yisrael Beytenu party. 
He holds the rank of Major in the IDF Reserves 
and served in the Navy in a variety of command 
positions. Forer is an attorney, holding an LL.B. and 
a B.A. in Government and a M.A. in Political Media.
In 2011, Forer joined Yisrael Beytenu. He initiated 
and established the party’s youth division – Tzeiri 
Beytenu, which he headed until 2013. He was 
elected to the Knesset in 2015. 
As Director General of the Ministry of Immigration 
and Absorption, Forer set the encouragement 
of immigration to Israel as one of the Ministry’s 
prime goals, in addition to improving the 
absorption processes for immigrants. Furthermore, 
he spearheaded the approval of two significant 
Government resolutions on the removal of barriers 
to employment of immigrants. 
In the 20th Knesset, Oded Forer serves as a member 
of the Finance Committee, the Education, Culture 
and Sports Committeeand the Special Committee to 
Discuss the Motion for the Agenda on Difficulties 
in Reforming the Civil Service. Forer also chairs the 
Israel–Slovakia, Israel–Columbia Parliamentary, and 
the Israel–Serbia Parliamentary Friendship Groups.
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Shuli Moalem-Refaeli
A Member of Knesset in the Habayit Hayehudi 
party. She holds a BA in Nursing and a MA in 
Industrial Engineering and Management from Ben-
Gurion University, with a specialization in health 
management. Moalem-Refaeli is also involved in 
commemorating the memory of the Holocaust as 
a Holocaust expedition guide in Poland for the 
Yad Vashem School of Holocaust Studies. Moalem-
Refaeli was first elected to the 19th Knesset, and 
has served as a member of the House Committee, 
the Constitution, Law and Justice Committee, 
the Foreign Affairs and Defense Committee, the 
Committee on the Status of Women and Gender 
Equality, the Labor, Welfare and Health Committee as 
well as other committees. She chairs the Lobby for 
Equality in Health and the Lobby for the Preservation 
of the Culture of Jews from Islamic Countries and is 
member of the Blue and White Lobby as well as the 
Lobby for Strengthening the Jewish World.
Moalem-Refaeli is the author of "Moalem My Love" 
(Yedioth Ahronoth Publishers, 2001), a collection 
of letters she wrote to her husband Moshe Moalem, 
Commander of the Beaufort Battalion in Lebanon, 
following his death in the IDF dual helicopter 
disaster in February 1997.

Ilan Gilon
Serves as Chairman of the Meretz Parliamentary Group 
in the Knesset, heading the Knesset Accessibility 
Committee and Subcommittee on Pensions for the 
Evolving Kibbutz, the Lobby for the Rights of Persons 
with Disabilities and Lobby for Equality in Health, 
as well as Co-chair of the Lobby for Housing and 
member of the Labor, Welfare and Health Committee. 
Gilon studied international relations and political 
science at The Hebrew University of Jerusalem, 
where he was one of the heads of the Campus left-
wing student cell. After attempts to volunteer with 
the IDF, which rejected his enlistment due to his 
disability, Gilon finally managed to volunteer in the 
Education Corps at the age of 24.
Gilon served as coordinator of the Ashdod workers 
union in The Israel General Labor Union (1982) - 
and later as Chairman of Mapam Youth (1986-1989), 
Mapam Youth Coordinator and the first coordinator 
of Meretz Youth (1990-1993). In 1993, Gilon was 
elected Deputy Mayor of Ashdod, and holds the 
education portfolio. He also served as Chairman of 
the Municipal Society for Culture, Youth, Community 
Centers and Sports (1993-1998). In 1999, Gilon was 
first elected to the 15th Knesset as a member of 
Meretz and has Party Chairman since 2013.
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Yitzhak (Isaac) Herzog
Son of Israel’s sixth President, Haim Herzog and 
grandson of Israel's first Chief Rabbi, Yizhak Isaac 
Herzog-Halevy, was born in Israel in 1960 and is an 
attorney by profession. Before entering politics, Herzog 
was a senior partner at the law firm Herzog, Fox & 
Neeman. He is also the author of numerous articles and 
books. Following his election as Chairman of the Labor 
Party in November 2013, Herzog became Leader of the 
Opposition in the Knesset. In 2014, Herzog led the 
alliance between the Labor Party and MK Tzipi Livni's 
Hatnua Party, creating the Zionist Union. In the 2015 
national elections, Herzog was the leading candidate in 
opposition to Prime Minister Netanyahu. Since he was 
first elected to the Knesset in 2003, Herzog has held 
several Knesset and ministerial posts, inter alia, as head 
of the Labor Parliamentary Faction, Minister of Housing 
and Construction (2005), Minister of Tourism (2006-
2007), Minister for Jewish Diaspora Affairs, Society 
and Countering Anti-Semitism (2007-2009); finally, he 
became Minister of Welfare & Social Services, a position 
that earned him public recognition and accolades for 
the revolutionary measures he instituted(2007-2011). 
In June 2018, Herzog was unanimously elected by the 
Board of Governors of the Jewish Agency for Israel as 
Chairman of the Executive, succeeding Natan Sharansky.

Siham Shuah
Principal, Achva School, Yarka says: "The school's 
vision is to try and foster an educational climate 
that will address studies while providing a moral, 
social and quality response for all its students." 
Under her leadership, within a few years of 
assuming this position, the school was transformed 
from a failing institution into a highly successful 
educational establishment with a waiting list of 
potential students.
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Jamila Hir
Known as "Savta [Grandma] Jamila", was born 
in 1940. She is a Druze Israeli who produces 
natural cosmetics based on pure, edible olive oil 
and medicinal herbs. In 2006, on Israel’s 58th 
Independence Day, Jamila lit a torch together 
with Stef Wertheimer, for their work towards the 
development of the Galilee. Savta Jamila lives in 
Peki’in and is a descendent of a Druze family that 
settled in Israel 300 years ago. She became famous 
as the first Druze woman to have created a cottage 
industry by herself. She manufactures natural 
soaps from olive oil and medicinal herbs, which are 
reputed to have therapeutic properties.
Savta Jamila was born into a poverty-stricken 
family. Married at age 16, at 21 she was already 
a mother of three (today she has 4 children and 
15 grandchildren). Due to her impoverished state, 
she was obliged to find employment, being one of 
the first Druze women to do so. In her spare time, 
she used to prepare compounds for production of 
medicinal soaps but it was years before she was able 
to produce a quality soap that did not disintegrate. 
With this success, when she was already in her 
fifties, she established a soap factory that is now 
operative on an international scale.

Yossi Mishlev
The first Druze in the IDF to rise to the rank of 
Major-General, served inter alia as Commander of 
the Etzion Brigade, the Emek (Valley) Brigade, the 
Red Division, Coordinator for Government Activities 
in the Territories and Commander of Home Front 
Command. 
Born in the village of Abu Snan, he holds a Masters’ 
Degree in Political Science from Haifa University. 
He is married with six children. Mishlev enlisted 
in the IDF in 1970, rising to the rank of platoon 
commander and company commander in the Sword 
Battalion. Four years after enlistment he detected a 
terrorist penetration into Israel and, after a lengthy 
pursuit, he attacked and killed the terrorists. For 
this action he received the Major General's Award 
of Excellence from General Rafael Eitan. Over the 
years, he has held senior appointments in various 
IDF divisions.
On leaving this position in September 2008, he 
resigned from the IDF after 38 years' service. In 
recent years, he has served in a senior position at 
the Ministry of the Interior.
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Mofid Mari
Col. (Res.). Born and grew up in Horfesh. His older 
brother, Col. Nabih Mari, was killed in 1996 while 
serving as Deputy Commander of the Gaza Division. 
On enlisting in the IDF, Mari joined a Nahal group, 
the first Druze to choose this track for his military 
service. He served in different positions in many 
units, including Sayeret Shaked, the Nahal Brigade, 
was Operations Division officer in the Hiram Brigade 
and in other elite units. He was appointed to senior 
and diversified positions in the Central Command, 
including in the Etzion Brigade and in the Judea and 
Samaria Division. 
After receiving his Bachelor’s Degree, Mari served as 
head of the Infantry Corps Branch at the National 
Center for Land Training and from 1996 to 1998 he 
commanded the Haruv Battalion. Rising to the rank 
of Colonel, he commanded the Hermon Brigade and 
the Oded Brigade. He has also served as head of 
a “fitness and readiness-for-war” team in the IDF’s 
Defense System Comptroller Unit. 
After leaving the IDF, Mari was elected to the 
Horfesh Local Council and in 2016 he was elected 
Mayor. 

Mowafaq Tarīf 
Born in 1963 in the village of Julis, in the Western 
Galilee. His grandfather, Sheikh Amin Tarīf, served as 
leader of the Druze community in Israel for 65 years 
and Mowafaq Tarīf inherited this position after his 
grandfather's death, there being no surviving sons. 
Tarīf serves as Chairman of the Druze Religious 
Council in the Ministry of Justice and as a presiding 
judge in the Druze religious Court of Appeal. In 
2006, he signed an appeal for observance of the 
Seven Noahide Laws. In September 2016, he was 
chosen to serve as President of the Druze Religious 
Appeal Court. 
He is an alumnus of the al-Bayada Higher School 
of Druze Theological Studies in Lebanon and the 
Law Faculty at Kiryat Ono Academic College. In 
2010, he received an honorary doctorate from Haifa 
University. He lives in Julis. In April 2018, Tarīf was 
selected to light a torch at the ceremony for the 
State of Israel's 70th Independence Day.
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Ben-Dror Yemini 
An Israeli journalist, essayist, academic researcher 
and lecturer in the fields of jurisprudence, politics 
and current affairs, with academic degrees in the 
Humanities and Law. After working for “Ha’Ir,” a 
local newspaper, in the mid-1980s, he began writing 
columns for the national newspapers and became 
editor of “Hapatish” (The Hammer), a militant 
newspaper, and a radio presenter. Throughout this 
period, he worked as a lawyer, holding down a 
partnership in a legal firm.
Yemini became a regular, political columnist in the 
early 1990s and appeared frequently as a guest 
on radio and TV panels, becoming the editor of 
opinion columns, first in “Maariv” and later “Yediot 
Aharonoth”. In recent years, Yemini has published 
articles disparaging what he views as the media’s 
domination of most of public airtime via a small 
nucleus of journalists. He advocates for the 
democratization of public broadcasting, in order to 
extend freedom of expression. 
Yemini’s research can be accessed extensively in 
translation, while many of his individual articles 
appear either in academic journals or in the 
international press.

Dalia Dorner 
Israel Supreme Court Judge Emeritus and President of 
the Israel Press Council. She immigrated from Istanbul in 
Turkey to Eretz Yisrael in 1944.  In 1956, she completed 
her Master’s degree at the Faculty of Law at the Hebrew 
University of Jerusalem and in 1960 she qualified for 
the Israel Bar. She then reenlisted in the IDF, where she 
served as an officer in the Military Advocate General, 
first as a deputy attorney, through Director of the IDF 
Defender’s Office and Chief Military Defense Officer. In 
1973, she was appointed military judge – initially in the 
regional military circuit and later for the Military Court of 
Appeals. With the exception of commissioned officers in 
the (former) Women’s Corp, Dorner was the first woman to 
attain the rank of full Colonel. Dorner served as District 
Court Judge - first in 1979 in the Beer Sheva District 
Court and in 1984, at the Jerusalem District Court. In 
1994, she was appointed as provisional judge to the Israel 
Supreme Court, a position later confirmed as permanent. 
Towards the end of her term of office, she headed the 
Israel Elections Committee overseeing elections to the 
17th Knesset and municipal elections. Dorner is well-
known for her emphasis on human rights’ issues and her 
expansive interpretation of Israel’s Basic Laws. In 2004, 
Dorner retired as Supreme Court Judge. In 2006, she was 
elected President of the Israel Press Council.
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Dr. Yoaz Hendel
The Chairman of the Institute for Zionist Strategies 
(IZS). He wasborn in Petah Tikvah and raised in 
Elkana, in Samaria. He was conscripted into the IDF 
in 1993, volunteering for “Shayetet 13”, Israel’s 
elite naval commando unit, where he served as 
crew officer and commander. Hendel completed his 
doctoral studies at the History Department of Tel 
Aviv University. From 2011 to 2012, Hendel served 
as Director of Communications and Public Diplomacy 
in the Prime Minister’s Office, under Benjamin 
Netanyahu, and was a member of the team that 
conducted negotiations with the Palestinians 
in Jordan. Hendel is a recipient of the Ometz 
movement award for distinguished social conscience 
and the title of “Knight of Quality Government”. He 
has published five books to date. In addition to his 
regular column in Yediot Ahronot, Hendel presents 
“The Security Zone”, a weekly radio program Galei 
Tzahal (IDF radio). He has also authored a series 
of articles, entitled: “Who is a Jew?" addressing 
the different streams of Judaism and "Land of the 
Leftists," researching the Israeli left.

Our SpeakersWednesday, 24/10 – 14 Heshvan
07:00 Meetings of Factions and 

Organizations

08:30-10:30 Plenary No. 12: Departmental 
Programs - Achievements over the 
Past Year and Brief Outlook for 
2019
Chair: Mr. Dmitry Shiglik
Deputy Chair: Mr. Mikhail Yudanin 
Deputy Chair: Mr. Edgardo Daniel Band

10:30-11:30 Plenary No. 13: Closure of the 
Session

11:30 Hatikvah

12:00 Shuttle service for BOG Members to 
Board of Governors meeting in Tel Aviv
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Deputy Chair: Ms. Marion Mayman
Deputy Chair: Mr. Ira Bartfield 

18:00-18:45 Plenary No. 10: The Achievements of 
Israeli Society
Guest Speaker: Professor Yisrael Aumann
Chair: Ms. Elizabeth (Liz) Berney
Deputy Chair: Ms. Judy Shereck
Deputy Chair: Ms. Tamara Kasztan

18:45-19:15 Plenary No. 11: The Significance of 
Zionism Today 
Guest Speaker: Author A.B. Yehoshua 
Chair: Mr. Zvi Raviv
Deputy Chair: Mr. Henry Akerman
Deputy Chair: Mr. Amiel Trzhascal

19:15-19:30 Members of the Zionist General 
Council Honor Mr. Natan Sharansky 
on his Retirement as Chairman of the 
Jewish Agency

19:30-20:30 Recess

20:30 Israeli Folk Evening – 70 Years of 
Hebrew Song
With the Participation of Galit Giat

15:00-15:45 Plenary No. 7: Israel-Diaspora 
Relations
Opening Remarks: Mr. Yitzhak Herzog, 
Chairman, Jewish Agency for Israel
Chair: Mr. Arieh Azoulay 
Deputy Chair: Ms. Marcie Natan
Deputy Chair: Mr. Avi Harari

15:45-17:00 Plenary No. 8: Israel-Diaspora 
Relations | Part I – Israel 
With the Participation of Members of the Israel 
Knesset:
MK Shuli Mualem
MK Oded Forer
MK Ilan Gilon
Chair: Prof. Rivka Lazovsky
Deputy Chair: Mr. Mati Itzhak
Deputy Chair: Dr. Francine Stein

17:00-18:00 Plenary No. 9: Israel-Diaspora 
Relations | Part 2 – Diaspora 
With the Participation of Heads of Zionist 
Federations
Mr. Sergio Pikholtz, Argentina
Mr. Richard Heideman, AZM, USA
Dr. Danny Lamm, Australia 
Dr. Frédéric Nordmann, France
Chair: Ms. Ellen Hershkin
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Tuesday, 23/10 – 14 Heshvan
07:00 Meetings of Factions and 

Organizations

09:00-11:00 Plenary No. 4: Deliberations on 
the Constitution & Adoption of 
Resolutions
Chair: Mr. Roi Abecassis 
Deputy Chair: Mr. David Sefton 
Deputy Chair: Mr. Andrew Keene

11:00-13:00 Plenary No. 5: Deliberations on 
the Constitution & Adoption of 
Resolutions
Chair: Rabbi Lea Muehlstein
Deputy Chair: Dr. Marilyn Wind
Deputy Chair: Mr. Yves Hazout

13:00-13:45 Lunch Recess

13:45-15:00 Plenary No. 6: Deliberations on 
the Constitution & Adoption of 
Resolutions
Chair: Ms. Nili Naouri 
Deputy Chair: Mr. Harvey Blitz 
Deputy Chair: Mr. David Berson

Ms. Siham Shuah, Principal, Ahvah 
School, Yarka
Chair: Prof. Mikhail Chlenov
Deputy Chair: Mr. Netanel Teitelbaum 
Deputy Chair:  Ms. Tamar Rabin-Laufer    

21:00 An Evening of Druze Culture in Song 
& Dance
with the participation of the Ouashdan Druze 
Folklore Ensemble
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18:45-19:45 Dinner in an Authentic Druze 
Ambiance

19:45-21:00 Plenary No. 3: Jews & Druze: A 
Fraternal Covenant - Panel with 
Dignitaries from the Israeli Druze 
Community
Moderator: Dr. Yoaz Hendel, Chairman, 
Institute for Zionist Strategies Opening 
Remarks: Mr. Yaakov Hagoel, Vice 
Chairman of the Zionist Executive 
Greetings: Mr. Avraham Duvdevani, 
Chairman of the Zionist Executive 
Sheikh Mowafaq Tarīf, Spiritual Leader of 
the Druze Community
With the participation of: 
Col. (Res.) Mofid Mari, Head of Horfeish 
Local Council and Chairman, Druze 
Municipal Councils in Israel
Maj-Gen. Yossi Mishlev, Senior Personnel, 
Israel Ministry of the Interior
Ms. Aya Hiradin, Chief Inspector, Druze 
Sector, Ministry of Education
Ms. Jamila Hir (“Savta [Grandma] 
Jamila”), Founder, natural cosmetics 
cottage industries and torch lighter 
representing the Druze community on 
Israel’s 58th Independence Day

17:00-18:00 Plenary No. 1: Opening of Zionist 
General Council Session
Chairman of the Zionist Executive, 
Mr. Avraham Duvdevani
Chair of the Zionist General Council, 
Ms. Helena Glaser
Report by the Comptroller of the World Zionist 
Organization, Mr. Steven Stav
Chair: Rabbi Alan Silverstein
Deputy Chair: Mr. Jack Kahn
Deputy Chair: Ms. Chellie Goldwater-Wilensky
Elections | Honorary Fellows | In Memoriam

18:00-18:45 Plenary No. 2: Whither Israeli 
Society? – Building a Society: 
Society and Constitution
Moderator: Moderator: Dr. Yoaz Hendel, 
Chairman of the Institute for Zionist 
Strategies
Supreme Court Judge Emeritus, Ms. Dalia 
Dorner
Mr. Ben Dror Yemini, Israeli journalist and 
essayist 
Chair: Ms. Gillian Susan Caplin
Deputy Chair: Mr. Haim Cohen
Deputy Chair: Dr. Danny Lamm
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Monday, 22/10 – 13 Heshvan
Tour of Pekiin: Cave of Rabbi Shimon Bar Yohai 
(Rashbi), Village Springs, Zinaidi home, in 
conjunction with the Zionist Council in Israel. Tour 
duration: Approx. 3 hrs.  
Shuttle Services:
08:00 From Jerusalem – WZO building, 48 King George St. to 
Hadera
09:00 From Tel Aviv – WZO building, 17 Kaplan St. to Hadera
11:00 From Ramada Hotel, Hadera 
13:00 Commencement of tour on upper road towards the 
Rashbi Cave  

Packed lunch 

For those traveling directly to Opening Plenary of the 
Zionist General Council in Horfesh Cultural Center: 
Departure from Hadera at 15:00 

16:00-17:00 Traditional Druze Reception

Agendafor the most effective and timely response
5. It is absolutely forbidden to bring weapons 

to Council sessions at the hotel, or to any 
of the various events

6. If you have questions or concerns, please 
contact the on-site security officer Avner 
Israeli - Mobile Tel. No. – 052-899-1818.

Staff Contact Numbers:
Nava Avissar, 052-384-7713
Anna Givati, 052-382-9001
Shalom Dotan, 052-613-0333
Bracha Cohen, 052-384-7988

Useful Telephone Numbers:
WZO and JAFI Switchboard 02-620 2222
Flight Information 03-972 3331
Magen David Adom 101
Police 100

Please note that room checkout must 
be completed by 11:00 A.M. on date of 
departure!
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following destinations:
• Board of Governors' Members to the Hilton 

Hotel, Tel Aviv
• Coach from Ramada Hotel to Jerusalem
• Coach to Tel Aviv
• Coach to Ben Gurion Airport
Reservations must be made in advance for 
all shuttle services.

At 6:30 am on Tuesday (23/10) and Wednesday 
(24/10), there will be a shuttle service departing 
from the King Solomon Hotel, Netanya. The return 
shuttle to Netanya will depart after the end of the 
program.

Security Guidelines
1. Please wear your Zionist General Council 

participant tag to all events
2. Do not leave any bags/items unattended
3. Please ensure your hotel room door is 

locked at all times
4. In case of any unusual incident, please 

notify the security staff, in order to allow 

Meeting Rooms for Factions, World Unions 
& Organizations
Arzenu, United Faction, MERCAZ, Masorti, 
Yesh Atid – Sky Hall (22nd Floor) 
World Likud - Coral Hall (4th floor)
World Mizrachi - Tzedef Hall (4th floor)
Confederation-Hadassah - Almog Hall (4th 
floor)

Shuttle Services
Monday, 22 October: Departure for Tour and 
Plenaries in Pkiin:
• From Jerusalem – 08:00 - WZO building, 48 

King George St. – to Hadera
• From Tel Aviv – 09:00 - WZO building, 17 

Kaplan St. – to Hadera
• From Ramada Hotel, Hadera - 11:00 – for 

the tour
• At 15:00 there will be a direct shuttle to 

Horfesh

Wednesday, 24 October: 
At 12:00 shuttle services will depart for the 
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Office of the Chairman of the Zionist 
Executive, Mr Avraham Duvdevani: Gal Hall, 
4th floor

Simultaneous Interpretation
Simultaneous interpretation into Hebrew, 
English, French and Spanish will be available 
at all plenary sessions, unless otherwise 
specified. Please return headsets at the end 
of every session.

Voting Procedure
Proof of identity and voting cards are required 
for all voting and ballots.

Halls: 
All Plenary sessions will be held in the Sea 
Hall - 2nd floor
Almog, Tzedef*, Coral Halls - 4th floor
Sky Hall – 22nd floor
*Synagogue: Tzedef Hall
Dining Room - 3rd floor
Meeting Hall 1808 - 18th floor

General Information
Ramada Resort Beach Hotel, 2 Sderot 
Rehavam Zeevi, Hadera 38100 Israel
Tel. No.: +972-4-8866702 (Local dial: 04-
8866702) Email: info@ramada-hadera.com

King Solomon Hotel, 18 Hama’apilim St., 
Netanya 42264 Israel
Tel. No.: +972-9-8338444 (Local dial: 09-
8338444) 

Registration Desk – near Hotel Entrance
Sunday, 21 October 2018 15:00-19:00
Monday, 22 October 2018 09:00-15:00
Tuesday, 23 October 2018 09:00-19:00 

Information Point
Wednesday, 24 October 2018 07:00-12:00

Zionist General Council Bureau
The Zionist General Council Bureau is located 
at the entrance to the hotel
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