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המהלך ששינה את השיח
הציבורי בישראל עולה מדרגה

הוועידה השנתית של יוזמת ישראל  ,2021יום רביעי ה 23-במאי ,בנייני האומה בירושלים.
08:00-09:30

התכנסות ורישום

09:30-10:10

דברי פתיחה

ישראל

לתכנית הכנס המלאה
סרקו את הקוד

2021

23/05/2012

QR by eyeconit

נאומים מרכזיים
יו”ר מפלגת קדימה ,חבר הכנסת שאול מופז
יו”ר מפלגת העבודה וראש האופוזיציה ,חברת הכנסת שלי יחימוביץ’
דב סיידמן ,מייסד חברת הייעוץ הבינלאומית LRN

10:10-11:10
11:10-11:35

HOW: Inspirational Leadership in the Era of Behavior

11:35-12:00

פיצול לאולמות דיוני ה Case Studies-בשולחנות העגולים והפסקת קפה

12:00-14:00

דיוני  Case Studiesבשולחנות העגולים .במקביל לדיונים יתקיים מסלול פתוח ובו סדנה בהנחייתו של דב סיידמן
מסלול יזמות חברתית -
טדי A, 1-30

מסלול חינוך -
תצוגות 81-115

מסלול קפיצת מדרגה -
אורנים 56-80

מסלול עסקים וחברה -
טדי B+C 31-55

סימולציה ככלי למידה מטעויות :ברפואה ,חינוך ובשירותים החברתיים ,פרופ’
אמיתי זיו ,סמנכ”ל המרכז הרפואי שיבא תל השומר1-

כיצד מטמיעים חינוך איכותי יוצא דופן בקהילה?
ארנה טל ,ראש מנהל חינוך ,עיריית מעלות תרשיחא

צדק לכל  -מודל עמותת “ידיד” לעריכת דין חברתית קהילתית,
עו”ד יובל אלבשן ,מנהל רשת מרכזי הזכויות של עמותת “ידיד”

הנגב והגליל מנועי הצמיחה לחברה ולכלכלה,
רוני פלמר ,מנכ”ל אור ירוק

איך בונים שירות ציבורי ממוקד אוכלוסיה? איריס לונדון ,מנכ”ל קרן
שטיינמיץ2-
איך אהבה לכדורגל יכולה לחולל מהפך חינוכי? לירן ג’רסי ,מנהל פרויקט
חינוכי של כדורגל בשכונות מצוקה ובמערב ירושלים3-

איך שיטות ניהול מתקדמות תורמות להקפצת מדרגה של כפרי נוער?
אבי נאור ,מייסד קרן אור
פשוט זה חכם :תוכנית פעולה שכל מורה יכול ליישם?
צבי לירז ,מורה מורים ,מוביל מערך הכשרת הוראה מבוססת פרויקטים

האם עסקים חברתיים יכולים לבנות כלכלה חברתית צודקת?
ניר גורדון ,מייסד ומנהל ביה”ס לעסקים חברתיים
הופכים אתגר חברתי ליתרון עסקי :שילוב בעלי מוגבלויות בעבודה,
גיל וינש ,מייסד  callיכול

תובנות ראשונות מסיפור הצלחתה של הקרן לפיתוח לוד,
אביב וסרמן ,מייסד ומנכ”ל הקרן לפיתוח לוד
גליל סופטוור  -שינוי חוקי המשחק במגזר הערבי *דיון באנגלית* Hi-Tech -
 in the Arab Sector - A Game Changerאינאס סעיד ,מנכ”ל גליל סופטוור

כיצד מקדמים יזמות חברתית בראיה גלובלית?
אריאל בארי ,מנהל 4-Presentense

כיצד מחוללים שינוי במערכת ציבורית בלי לשבור את הכללים? חגי סמט,
מנהל אגף החינוך במועצה אזורית רמה”ג ,מוביל תכנית “לומדים ברמה”

כיצד מביאים לפריצת דרך בפילנתרופיה הישראלית?
דנה ארגוב טיקוצקי ,מנכ”ל ארגון “עיגול לטובה”

כיצד מסייעים לנשים בדואיות להשתלב בחברה הישראלית?,
אמל אלסנע אלחג’וג’ ,מנכ”ל עמותת אג’יק

תלפיות :כך מטפחים את דור המנהיגות הרפואית בישראל,
פרופ’ יהודה אדלר ,מנהל בית החולים משגב לדך5-

כיצד הצלחנו לשתף פעולה למען חינוך והקהילה הגאה,
אירית צביאלי אפרת ,מנכ”ל חושן ואבנר דפני ,מנכ”ל איגי

כיצד שילוב אקדמיה מגזר עסקי ומגזר חברתי יוצר ערך חברתי?
הדס גבאי ,מנכ”ל עמותת נובה

תל אביב עיר עולם :איך עולים למגרש המשחקים הגלובלי?
הילה אורן ,מנכ”ל מנהלת עיר עולם

איך פורצים קבעון מחשבתי לשילוב החרדים בשוק העבודה?
עדינה בר שלום ,מייסדת ויו”ר המכללה האקדמית החרדית6-

כולם בשביל אחד :כיצד רותמים עיר לטובת שיפור החינוך לפרט?
אסתר פירון ,סגנית ראש עיריית בת ים ,מובילת מודל בת ים לחינוך אישי”

כיצד עסקים מנסחים חזון משותף עם הקהילה?
ד”ר אראל מרגלית ,יו”ר קרן jvp

איך מקדמים חשיבה ארוכת טווח בממשלה?
אודי פרוואר ,ראש האגף לתכנון מדיניו במשרד ראש הממשלה

איך הופכים מגבלה להצלחה? שילוב בעלי מוגבלויות ערבים בחברה,
עו”ד עבאס עבאס ,מייסד ומנכ”ל עמותת אלמנארה7-

כיצד להתאים מסגרת חינוכית לקהילה האתיופית?
אורית מופז ,יו”ר הנהגת צופי שב”א

כיצד מובילים התארגנות צרכנית אפקטיבית?
ד”ר דרורה גושן ,מייסדת סיירת המחירים באבן יהודה

הפקולטה לרפואה בצפת :כיצד פרויקט מקומי יכול להזניק אזור?
אילן שוחט ,ראש עיריית צפת

כיצד רותמים אינטרסים עסקיים לשינוי חברתי?
ד”ר ניר צוק ,מנכ”ל אשוקה ישראל8-

לימוד לא פורמלי כמפתח לשינוי מנהיגותי ,עו”ד דני זמיר,
יו”ר מועצת המכינות הקדם צבאיות ומייסד מכינת רבין למנהיגות

האם תחבורה ציבורית יכולה להחליף את המכונית הפרטית?
אילן קרני ,מנכ”ל חברת מטרופולין

איך מגייסים אוכלוסיה חזקה לאתגרים לאומיים?
דני גליקסברג ,מייסד ומנכ”ל עמותת איילים

אור ירוק :כיצד מובילים שינוי תרבותי עמוק?
שמואל אבואב ,מנכ”ל אור ירוק9-
כיצד משפרים את איכות התחבורה הציבורית לפריפריה?
נאדר סרסור ,ראש עיריית כפר קאסם10-
הניסיון המצטבר של שיח בין מגזרי ותרומתו לשינוי חברתי,
שלמה דושי ,מנכ”ל שיתופים וד”ר בת חן וינהבר -יועצת של שיתופים11-

סביבה מלמדת ככלי ליצירת השקפת עולם מדעית,
ולדימיר דצוקבסקי ,מורה למדעית בתיכון חדש בבת ים
לומדים אחרת ונבחנים אחרת  -בחינת בגרות משמעותית לחיים,
ברוריה סלע ,מנהל תיכון רמות חפר
מהפך הלמידה בחינוך הדתי  -שינוי בהובלת משרד החינוך,
ד”ר מוישי וינשטוק ,מנהל תוכנית “ לב לדעת” בממח”י

מיסוי ירוק :לקדם נושא סביבתי באמצעות תמריצים ,בועז סופר

יחיאל לסרי ,ר’ עיריית אשדוד

 10שנים לקופארטיב קטמון :מדריך הפעלה,
ברברה אפשטיין ,מנכ”ל עמותת סינגור לקהילה
הכוח המשותף של עסקים מקומיים בפריפריה,
עו”ד אריק מויאל ,מנכ”ל אשכול רשויות הגליל המערבי

יוצרים כלכלה מקומית מקיימת בנגב ,ד”ר גילי ברוך ,מנהלת צדק חברתי
בשתי”ל
כיצד מקדמים תעסוקת חרדים בצורה אפקטיבית?
ראובן גורבט ,ר’ תחום חרדים בתבת

יכולים נותנים :האם  20פילנתרופים ישנו את תרבות הנתינה?
שוקי ארליך ,יו”ר מיזם “יכולים נותנים”12-
איך פועל מודל שיתופי לקבלת החלטות בארגון יהודי-ערבי?
רון גרליץ ועלי חיידר ,מנכ”לים משותפים עמותת “סיכוי”13-

כיצד נראה מבט לבית הספר של העתיד?
מיכל ברק מנהלת המעבדה מט”ח
כיצד מסייעים למנהלי בתי הספר להתמודד עם אתגרי הניהול המורכבים?
יעל נאמן ,מנכ”ל קרן לאוטמן

כך חסכנו למדינה  40מיליון  ₪ושינינו את פני תעסוקת הנשים בפריפריה,
דפנה ליפשיץ ,מנכ”ל עמותת תפוח
 FunTechביפו – לשחק כל הדרך אל ההיי-טק ,מור זרנקין ,סטודנטית
במכללה האקדמית ת”א-יפו וחברה בארגון שגרירי רוטשילד

איך בונים שיתוף פעולה אזורי? מר סיון יחיאלי ,ר’ מועצת כפר ורדים
כיצד יוצרים מחוייבות ארוכת טווח להזנקת צעירים מהפריפריה?
קרן חלד אלד ,מנכ”ל “קו לזינוק”

כיצד שקיפות מידע משפרת את השירות הציבורי ?
אלונה וינוגרד ,מנכ”ל התנועה לחופש המידע14-

לנצח את הסטטיסטיקה :מניעת נשירת מורים חדשים ממערכת החינוך,
יותם טרון ,מנהל תוכנית חלוץ חינוכי-המכון לחינוך דמוקרטי

דרוש הנדסאי  -כיצד מגייסים צעירים? נני הרמן ,מנהל יחידת שגרירי
רוטשילד במכללה הטנולוגית להנדסאים אורט בראודה

פיתוח הנגב :אתגרי תכנון וביצוע,
חיים בלומנבלט ,שותף מנהל בחברת טריגר -פורסייט בע”מ

כך הנחלנו תו תקן חדש לייצוג שוויוני לנשים,
יפעת זמיר ,מנכ”ל עמותת כ”ן15-
להשאיר סטודנטים בעיר“ :המשאב האבוד” של באר-שבע ,שני רידמן,
סטודנטית באוניברסיטת בן גוריון וחברה בארגון שגרירי רוטשילד16-

כיצד התמודדות בשממה מובילה להתגברות על אתגרים בכיתה,
שחר רובינשטיין ,מנכ”ל עמותת ערכים בספורט
מבית ספר קיים לבית ספר מקיים ,דני פרדקין ,מומחה לחינוך לקיימות

המו”מ על הפנסיה ושכר המינימום בין התעשיינים להסתדרות,
שרגא ברוש ,יו”ר עמותת תעשיידע
 :intel insideכיצד משלבים חרדים בתעשיית ההיי-טק?
ישי פרנקל ,מנכ”ל של אינטל ישראל

איך ממנפים נכסים ייחודים ומקדמים תיירות בגליל?
מעוז ינון ,יזם תיירות
גוונים :שינוי חברתי מלמטה למעלה .ניתאי שרייבר ,עומד בראש מאגר
קהילות ארצי וממיקימי הקיבוץ העירוני גוונים בשדרות

משתלבים בפסגה :קידום תעסוקתי לאקדמאים דרוזים ,ג’רמי ספייסר,
סטודנט במכללה האקדמית תל-חי וחבר בארגון שגרירי רוטשילד17-

תוכנית אופק חדש ככלי לשינוי ארגוני ,יוסי גיל ,מנהל בית הספר היסודי “יד
לבנים” בפתח תקווה

צרכנות מחוללת שינוי חברתי ,יעל עשור ,מנהלת התו החברתי בעמותת
מעגלי צדק

כך פיתחנו שירות רווחה מונעת למעמד הביניים,
אוריאל לדרברג ,מנכ”ל פעמונים ומנכ”ל מנהיגות אזרחית

הדרך הארוכה :ממידע ממשלתי למידע ציבורי,
יובל אדמון ,מנכ”ל עמותת הסדנה לידע ציבורי18-

איך מגייסים ציבור רדום למאבק על זכויותיו ,לילי בן עמי ,מובילת המאבק
בהעסקה קבלנית במשרד החינוך

עושים צדק חברתי :ממחאה ללקיחת אחריות,
אורלי לאופולד ,ממקימות הואופרטיב “שלנו”

כיצד פעילות פרלמנטרית תרמה להקמת מסגרות הכשרה מקצועיות
לחרדים ,ח”כ יוחנן פלסנר ,קדימה

ממחאה לשינוי בר קיימא  -כיצד אוהדי הפועל תל אביב הפכו לבעלי
הקבוצה? יונתן לרנר ,יועץ לאסטרטגיה וחבר הועד המנהל עמותת
“הפועל אוסישקין ת”א”19-
פיתוח תרבות אופניים בישראל ,אתגר ומתכון להצלחה,
יותם אביזוהר ,מנכ”ל “ישראל בשביל האופניים”20-

במה לכל תלמיד – כיצד מפתחים את כישורי ההבעה ויכולת “הצגה עצמית”
בביה”ס ,דב אורבך ,ביה”ס הרב -תחומי שבח -מופת

שיעור אחר על עסקים וקהילה ,דפנה דור ,מנכ”ל עמותת שיעור אחר

כיצד בונים תוכנית

איך מקימים אלטרנטיבה להנהגה ותיקה בגופים פוליטיים? דודי פרידמן,
עמית במכון מנדל מקים “רוח חדשה”

ישראל :מאזור מלחמה לStart up Nation -
ג’ואנה לנדאו ,מייסדת ומנכ”ל קינטיס בע”מ

כיצד רותמים את העירייה ,העסקים והתושבים למען עשייה חברתית-
כלכלית-סביבתית? ענבר הורביץ ,מנכ”ל קרן קהילתית טירת הכרמל

ליווי של צעירים חסרי עורף משפחתי והפיכתם לסוכני שינוי חברתי,
שולה מוזס ,עמותתת מוזס וולפוביץ והיזמית של תכנית למרחב21-

לא עומדים בפינה -איך מחליפים שיטות משמעת ישנות? יפעת אשכנזי,
מורה ,הקימה את מחשבה שניה

כיצד צהרון איכותי מעודד נשים לצאת לעבוד?
טלי איסוביץ ,מנחה פדגוגית רשת “צהריים טובים”

כיצד אירוע תרבות יוצר תהליך שינוי בר קיימא?
סיגל בר ניר ויעל מוריה ,אוצרות הביאנלה לאדריכלות עירונית בבת ים

כיצד משלבים בעלי מוגבלויות בקבלת החלטות בקהילה,
מיסא חטיב ,מנהלת קהילה נגישה ,החברה למתנ”סים

כיצד מחוללים שינוי בדרכי הלמידה בשיתוף עם המורים? מירי שליסל-
מפמ”ר תנ”ך בחמ”ד

 :ePhilanthropyכיצד האינטרנט מעצים את התורם הקטן?
יונתן בן דור ,מייסד ומנכ”ל ישראל תורמת

לפתח את העיר מזוית נשית ,איריס אברהם ,סגנית ראש עיריית גבעתיים
ויו”ר מועצת הנשים העירוניות

יזמות חברתית :גם בגיל הפנסיה? יענק’לה לוין ,מנהל המחלקה לאזרחים
בוגרים ,החברה למתנ”סים
מהדרת הנשים להכללת נשים בבית שמש ,רוני קדמיאל ,מנהלת מתנ”ס בית
שמש ,החברה למתנ”סים

כל תלמיד יכול :איך להיות לומד אקטיבי ,הילה בן פורת -מנהלת בי”ס יסודי
“משגב” -עמק חפר
נמקי ,פרטי ,הסבירי  -איך מחנכים לשיויון מגדרי ,עידו פלזנטל ,מורה בתיכון
זיו בירושלים
רשת ערי חינוך -העתיד של החינוך בעולם החדש? תא”ל במיל’ רם שמואלי
מייסד שותף יחד עם יעקב הכט ב”ערי חינוך”
כיצד מפתחים תוכנית לימודים אלטרנטיבית באישור משרד החינוך?
עשהאל אבלמן ,מורה להיסטוריה ישיבה תיכונית מקור חיים בכפר עציון

צייס כרמיאל :שימור מקומות עבודה ומערך הייצור לאחר אקזיט,
גיא בן צבי ,מנכ”ל צ’ייס ישראל

תעסוקה מנצחת? אמיר נתן ,מנכ”ל Strive

לא על ניוטון לבדו  -כיצד ניתן לחבר את החומר הנלמד לעולמו של
התלמיד? איליה מזין ,מורה לפיזיקה תיכון מכבים רעות
כיצד תלמידים הופכים ליזמים חברתיים? ד”ר סוהר ריחאני בשאראת,
מנהלת מרכז הפצה ניסויי הגליל -תיכון עירוני ניסויי נצרת
איך מטמיעים חדשנות בעשייה החינוכית? טלי לרנר ,מרכזת פרוייקט
הלמידה בבית ספר מבואות הנגב
לארוז את הרוח :כיצד הפך בית ספר למרכז הפצה ארצי,
הרב דב זינגר ,ראש הישיבה התיכונית מקור חיים
איך משפרים את אוירת הלמידה באמצעות דיאלוג אישי בבית הספר?
איל שאול ,מפקח בתי ספר על יסודיים מחוז ת”א
כך הפכנו בית ספר בסכנת סגירה לאחד מהטובים בארץ,
שרה הלפרין ,מנהלת בית הספר ליידי דיויס
כיצד בונים מודל לתמיכה חברתית בקהילה? ירון בר און ,מנכ”ל עמותת
“ילדים בסיכוי”
המהפכה השקטה בתחום המדעים בערי הדרום ,רחל קנול ,מורה לפיזיקה
ומנהלת מרכז מדעים בירוחם
אשדוד – מודל עירוני להרחבת מעגל לומדי הפיזיקה בתיכון,
אלי שלו ,אחראי על החינות המדעי באשדוד
איך הופכים בית ספר לחלק מהקהילה החברתית רב דורית,
אילנה מאיו ,מנהלת בית ספר אורט בלקין

14:00-14:45

ארוחת צהריים בתשלום סמלי

14:45-16:30

שוק החיבורים שיחתום את הכנס הנו מקום מפגש שמטרתו לחבר בין יזמים חברתיים ,ראשי ארגונים ,אנשי עולם העסקים ,החינוך והמגזר הציבורי ולאפשר למשתתפים בו לשמוע ולפגוש על יוזמות נוספות בתחום החברתי והעסקי ,ולממש
וליישם תובנות שנולדו במפגש סביב השולחנות .שוק החיבורים מציע ארבעה סוגי ‘חיבורים’:
שדרת הדוכנים :מגוון ארגוני תשתית מהמגזר השלישי ,העסקי והציבורי שיסייעו למשתתפים במידע ,תמיכה והפניות רלוונטיות.
תערוכת טכנולוגיה בשירות השיח הציבורי :תצוגה של אמצעים טכנולוגיים שמסייעים לקדם את השיח הציבורי הכלכלי-חברתי
זירת הנאומים :מגוון נואמים מרתקים מבין מובילי הדיונים ומשתתפי הכנס שיציגו את ה  Case Studiesשלהם.
דיונים נושאיים :המשך הדיונים בנושאי חינוך וקפיצת מדרגה תוך התמקדות בנושאים ספציפיים

לפרטים והרשמהconvention@themarker.com 03-5133650 :
בהפקת
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