
 לוח זמנים

המכללה
האקדמית
בוינגייט

המרכז
ללימודים אולימפיים

09:30-10:00  התכנסות וכיבוד קל
10:00-10:15  ברכות

פרופ' רוני לידור –  נשיא המכללה האקדמית בוינגייט
מר יגאל כרמי – יו"ר הוועד האולימפי בישראל

גלייזר,  גילפורד  ע"ש  לניהול  הפקולטה  דיקן   - לוונגרט  עודד  פרופ' 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

10:15-11:30 מושב מדיני-בין-לאומי, יו"ר: ד"ר חיים קאופמן - ראש המרכז  
          ללימודים אולימפיים, המכללה האקדמית בוינגייט

פותח: מר ז'ק כהן – מנהל המחלקה הבין-לאומית באיגוד האתלטיקה      
בישראל   

ד״ר סילביה בארלאג - חברת הנהלה בהתאחדויות האתלטיקה העולמית 
והאירופאית

הערך של מדליה אולימפית לאור השינויים בספורט הגלובלי

מחלקת  מנהל  וכיום  אזרבייג'ן  לשעבר  ישראל  שגריר   - הרפז  רפי  מר 
מרכז אסיה והקווקז במשרד החוץ

דיפלומטיה וספורט - החוט המקשר
מר אופיר פינס - שר הספורט ויו"ר איגוד ההתעמלות בישראל לשעבר 

חשיבותה של השגת מדליה אולימפית לקידום הספורט בישראל
11:30-12:00 הפסקה וכיבוד קל

12:00-13:20 מושב כלכלי-עסקי, יו"ר: ד"ר בשמת סקאי - המכללה האקדמית 
בוינגייט, הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר בשמת סקאי - המכללה האקדמית בוינגייט, הפקולטה לניהול ע"ש 
גילפורד גלייזר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מודלים כלכליים בין-לאומיים לקביעת ערכה של מדליה אולימפית 

פאנל בנושא דיון בעלות הנומינלית של זכייה במדליה אולימפית
גלייזר,  גילפורד  ע"ש  לניהול  הפקולטה   - לוריא  יותם  ד"ר  מנחה: 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
משתתפים:

גב' ברוריה ביגמן - מנהלת שיווק, יחסי ציבור ודוברות, הוועד האולימפי 
בישראל

מר דודו מלכא - סגן ראש מנהל הספורט
מר שגיא גור - מנכ"ל איגוד הג'ודו בישראל

13:20-13:30 הענקת פרסים לזוכים בגמר החידון האולימפי ה – 2
13:30-14:00 הפסקה וכיבוד קל

14:00-15:00 מושב מערכתי-ניהולי, יו"ר: פרופ' רוני לידור - המכללה האקדמית 
בוינגייט

גלייזר,  גילפורד  ע"ש  לניהול  הפקולטה   – בר-אלי  מיכאל  פרופ' 
במכללה  העליונה  האקדמית  המועצה  בנגב,  בן-גוריון  אוניברסיטת 

האקדמית בוינגייט
'שב ואל תעשה': אי-עשיה כאסטרטגיה ניהולית

יום עיון:
מה ערכה של מדליה אולימפית?

במסגרת היום האולימפי הבין-לאומי 

יום חמישי, כ"ח בסיון תשע"ז, 22 ביוני 2017 
אולם 3 - במכללה האקדמית בוינגייט

נשמח לראותכם
לפרטים והרשמה )הכניסה ללא עלות ומותנת בהרשמה( - לחצו כאן

CO-OSC@WINCOL.AC.IL 054-4910900 – ירדן הר לב

אורחת כבוד

ד״ר סילביה בארלאג

אתלטית אולימפית 
לשעבר, ייצגה את 
הולנד במשחקים 

האולימפיים 
במוסקבה 1980 

ומחזיקה ב-24 תארי 
אליפות לאומיים 

בארצה.

http://wincol.activetrail.biz/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F-17



