
לאן נושבת 
הרוח?

 אתגרי ההשתתפות החברתית בישראל:
התנדבות, פילנתרופיה וחברה אזרחית במציאות משתנה.

יום שני, ט"ו באייר תשע"ח30.4.18

אסטרטגיות להשפעה חברתית

משרד העבודה הרווחה 
והשירותים החברתיים

הכנס השנתי של המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה ומיזם ההתנדבות הישראלי 

 הכנס יתקיים בבית מאירסדורף
האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים בירושלים

* הלו"ז יכול להשתנות, ט.ל.ח

סדר יום
התכנסות וכיבוד קל  8:30-9:15

מליאה   9:15-11:15

משמרים את המשאב- מרחיבים את ההשפעה
רשת התשתיות של מיזם ההתנדבות הישראלי, רונית בר, מיזם ההתנדבות הישראלי, 

ג'וינט ישראל - אשלים ויהונתן שוורצמן, האגף למשאבי קהילה, משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים.

הפסקה   11:15-11:45
"לאן נושבת הרוח?" אתגרי ההשתתפות החברתית בישראל  - מושבים מקבילים:  11:45-13:15

יו"ר המושב: ד"ר מיכל אלמוג-בר, ראש המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה 
בישראל, האוניברסיטה העברית.

מבט בינלאומי
סוגיות ואתגרים עכשוויים בהתנדבות ובהשתתפות חברתית-

Prof. Lucas Meijs, Department of Business-Society Management RSM-
Rotterdam School of Management, Erasmus University

ברכות ודברי פתיחה

מגלובלי ללוקאלי - פאנל מגיבים בין מגזרי
בהשתתפות: 

בלה אברמהס, סמנ"כלית קשרי חוץ, אינטל ישראל
ד"ר רונית עמית, מנכ"לית קרן גנדיר

עידו ז'ולטי, מנהל האגף לשירותים חברתיים, עיריית קרית אונו

מושב 6: התורמים של המחר – על עתיד המנהיגות והפילנתרופיה

יו"ר המושב: ד"ר איתי גרינשפן, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית

מציגים:

 האם התנדבות אסטרטגית תכשיר
את המנהיגות העסקית של המחר?

רונית לוי, מכון אלכא למנהיגות וממשל, ג'וינט 
ישראל ובית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה 

חברתית, האוניברסיטה העברית ואסנת חזן, מכון 
אלכא למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל

 פילנתרופים בישראל:
תמונת מצב עדכנית

חנן יונה ופרופ' קלוד בר-רבי, בית הספר ע״ש פדרמן 
למדיניות ציבורית וממשל, האוניברסיטה העברית

מבט מבפנים על שיתופי פעולה בין 
מגזריים- בחינת שיתופי פעולה בין 
ארגונים עסקיים לארגונים חברתיים 

ללא כוונת רווח

נגה פיטובסקי-נוה, בית הספר לעבודה סוציאלית 
ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית 

התכנסות או עדיין הפרדה: מאפייני 
תורמים לארגוני סביבה בהשוואה לתורמי 

רווחה ותורמים לארגוני שינוי חברתי 

ד"ר איתי גרינשפן ושירה ורדי, בית הספר לעבודה 
סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית

מושב 5: החברה הערבית בישראל - אתגרים בהשתתפות חברתית, חברה אזרחית והתנדבות 

יו"ר המושב: לילך שיינגורטן, יחידת חוסן, רשות החירום הלאומית, משרד הביטחון

מציגים:

 חוסן קהילתי, חירום ומה שביניהם:
זוית שיתופי הפעולה הבין מגזריים 

בחברה הערבית

ביאדסי וג'די, הרשות לפיתוח כלכלי, המשרד 
 SIMPACT ,לשוויון חברתי, ירונה בן שלום-ריצ'רדסון

וד"ר נוהאד עלי, מוסד שמואל נאמן, הטכניון

התנדבות תושבים בעיר ערבית/
פלשתינאית בישראל  

מרים )אליזבת( חאג' ח'ורי, המחלקה לעבודה 
סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון 

שירות אזרחי של צעירים ערבים 
בישראל 

ד"ר גלית ינאי-ונטורה וליאנה אסחאק, החוג 
לשירותי אנוש, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

אספקת שירותים חברתיים על ידי 
 ארגונים דתיים של מיעוטים:

חקר המקרה של התנועה האסלאמית 
בישראל בכפר קאסם

רנא אסעיד, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה 
חברתית, האוניברסיטה העברית

מושב 1: מה מלמדים אותנו צעירים בישראל על מעורבות חברתית? 

יו"ר המושב: משה קפטובסקי, פורום ארגוני הבוגרים בישראל 

מציגים:

 חברה אזרחית צעירה:

על התארגנות והתהוות של החממה 
למנהיגות רב תרבותית בשדרות

ד"ר ארנה שמר, בית הספר לעבודה סוציאלית 
 ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית,

 ענת רפאל ושרית פרץ-יפרח, החממה למנהיגות
רב תרבותית בשדרות 

השתתפות חברתית של צעירים

 אלישבע סבתו, רשות הצעירים,
האגף לשוויון חברתי

השתתפות אזרחית פעילה, ועל הקשר 
שבין ציר השייכות וציר ההשפעה 

ד"ר נעמה מירן, קרן גנדיר 

 'קרן יזמות הבוגרים',
קהילת בוגרי עמיתי ברונפמן

דפנה יזרעאל, עמיתי ברונפמן ישראל

מושב 4: פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפארדיגמה 

יו"ר המושב: ד"ר מיכל רום, מחקר ופיתוח ידע, שיתופים

מציגים:

THE MIND SHIFT CHALLENGE: תובנות 
מרכזיות מהתיאוריה והפרקטיקה

רונית סגלמן, תחום פילנתרופיה, שיתופים

פילנתרופיה, חברה אזרחית וממשלה 
סביב השולחן בתוכנית יתד

 יואב בוקעי, היחידה לילדים, נוער וצעירים,
ג'וינט ישראל-אשלים 

נקודת המבט של פילנתרופיה שותפה 
ביוזמת קולקטיב אימפקט

 שולה מוזס, קרן מוזס-וולפוביץ,
שותפה פילנתרופית בתוכנית יתד

 מאפיינים לשותפות הפילנתרופיה:
מתוך הניסיון של יוזמת 5פי2

ענבר הורביץ, יוזמת 5פי2, תחום קולקטיב אימפקט, 
שיתופים

 מושב 2: זירות של שינוי – על תהליכי שינוי לקידום התנדבות והשתתפות חברתית
בארץ ובעולם

יו"ר המושב: נילי דרור, האגף למשאבי קהילה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מציגים:

פיתוח התנדבות בקהילות היהודיות 
של חבר העמים: תנועה עכשווית

קטיה ז'ורבלבה, קהילת ההתנדבות, ג'וינט חמ"ע, 
רוסיה ואוקסנה לבצ'נקו, קהילת ההתנדבות, ג'וינט 

חמ"ע, אוקראינה

 נפלאות הזקנה: מעורבות חברתית
של זקנים עצמאיים

 הודיה ירושלמי, אגף אזרחים ותיקים,
המשרד לשוויון חברתי 

ההתנדבות החדשה ברשות המקומית  

יהודה בן עזרא, מנכ"ל עיריית הרצליה

הטמעת התכנית "התפתחות אישית 
ומעורבות חברתית": חינוך למעורבות 

והתנדבות

 חנה ארז, מנהל חברה ונוער, משרד החינוך
וטל רז, ראמ"ה, משרד החינוך

פיתוח ועידוד השפעה חברתית-אזרחית 
של בוגרים בני מקום, על הקהילה 

הגר שדמי, אחרי

סיכום 

בוחשים בקערה? השתתפות חברתית בעידן המידע -
פרופ' קרין נהון, המרכז הבינתחומי הרצליה ונשיאת איגוד האינטרנט הישראלי

 השתתפות חברתית בראייה רב תרבותית -
סלאם שרקייה, מנהל שיווק בקוקה קולה, יו"ר הועד המנהל, עמותת אמאנינא

 חברה אזרחית במציאות משתנה -
ד"ר גלי סמבירא, שחרית והאוניברסיטה העברית

 "חושבים עתיד" –
עדי יופה, טרנדולוגית ומומחית לעתידנות עסקית

ארוחת צהרים   13:15-14:00
"אתגרי המחר": הרצאות קצרות בסגנון TED, על אתגרי המחר במציאות משתנה  14:00-15:15

יו"ר המושב: ד"ר מיכל אלמוג-בר, המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה    
בישראל, האוניברסיטה העברית.  

מושב 3: בין מעורבות חברתית לאקטיביזם – ממגיבים ליוזמים

יו"ר המושב: רונית בר, מיזם ההתנדבות הישראלי, ג'וינט ישראל - אשלים

מציגים:

חיזוק מנגנוני הייצוג בחברה האזרחית

ליאור פינקל-פרל ודנה בר, מנהיגות אזרחית 

פעילות ציבורית אודות פרשיות 
 משפטיות ברשת:

המקרה של משפט זדורוב 

פרופ' אזי לב-און, בית הספר לתקשורת, 
אוניברסיטת אריאל

החברה האזרחית כמנוף להפצה 
ולהטמעה של שירותים ותוכניות 

חדשניים ואיכותיים

ג'ין יודס ושוש קמינסקי, בית איזי שפירא 

 מחויבות אישית בבית הספר התיכון:
מהי עמדת המורים לגבי תפקידם 

בתכנית "מחויבות אישית"?

 טלי אלון, המחלקה לניהול ויישוב סכסוכים, 
אוניברסיטת בן גוריון, ומועצה אזורית חבל אילות

https://ashalim-jdc.ravpage.co.il/box

	הרשמה: 


