
תוכנית הכנס
20-22.5.14
שלישי-חמישי 

יום שלישי 20.5.14

פעילות במסגרת מחוזית / מטה החברהבוקר - 15:00

המאירי. רמי  עם  הגרפיטי  אמנות  באמצעות  חברתית  ומעורבות  מחאה  דרום:  מחוז 

מחוז חיפה והעמקים: מפגש עם השחקנית בת אל פאפורה נמוכת הקומה )120 ס״מ(, 
למרות היותה שונה מתואר סיפורה כסיפור הצלחה.

מחוז ירושלים: מרכז נא לגעת ביפו מפגש עם בעלי צרכים מיוחדים, “חמוצים“ סיפורן 
של נשים אלמנות ערביות שמחליטות לשנות את גורלן ומקימות “סטארט אפ”.

מחוז מרכז: ביקור במיזם חדש בג’יסר אזרקא ומפגש עם הצייר דוראר בכרי.

מחוז צפון: ביקור בכפר פורדיס, עיסוק בפעילות תג מחיר. מפגש עם במאית הקולנוע 
אביתסאם מראנה.

מטה החברה 1: סיור ומפגש חברתי ותרבותי בדרום תל-אביב יחד עם אנשי מדרשת 
בינה בנושא העובדים הזרים. מנחה: שרה טסלר

מטה החברה 2: ביקור במוזיאון יהדות בבל, מפגש עם שחקנית ודיון על זהויות. מנחה: 
יעקב מעוז

העושים  וערבים  יהודים  פעילים  עם  ומפגש  הים  עין  בשכונת  סיור   :3 החברה  מטה 
פעילות משותפת לקידום השכונה. מנחה: סעיד ענבוסי

התכנסות באולם התרבות ביוקנעם17:30 - 15:00
הצגת האסטרטגיה

כינוס האסיפה הכללית של עובדי החברה למתנסים - נציגות העובדים

נסיעה לכפר הנופש דור18:00 - 17:30

קבלת פנים מוסיקלית בכפר הנופש וחלוקה לחדרים19:00 - 18:00 

ארוחת ערב בשני מושבים20:40 - 18:45
19:30 - 18:45  מושב ראשון - מחוזות

20:40 - 20:00  מושב שני - מטה החברה

ערב חברתי23:00 - 20:40 

יום רביעי 21.5.14

ארוחת בוקר08:30 - 07:00  

קבוצות מעורבות מעובדי החברה, בנושא הכנס13:00 - 08:30

ארוחת צהריים בשני מושבים ומנוחה16:30 - 13:00
13:45 - 13:00 מושב ראשון – מחוזות

14:45 - 14:00 מושב שני – מטה החברה



חלוקה למושבים11:00-13:00

מושב 1: קארן טל:  ניהלה את בי“ס רוגוזין בת“א שמרביתו ילדי עובדים זרים, הביאה 
ילדי  של  מעמדם  להסדרת  ונאבקה  לצה״ל  גיוס  לימודיים,  בהישגים  דרמטי  לשיפור 

המהגרים. מנחה: חגי עטיה

ישראל“?  „יחד שבטי   .10 וערוץ  גלי צה“ל  וסטיריקן,  מושב 2: קובי אריאלי:  עיתונאי 
יחזקאל  עו“ד  בישראל. מנחה:  לכידות חברתית  כיוצרת  בגידת התקשורת בתפקידה 

רוזנבלום

מושב 3: סייד קשוע: עיתונאי, יוצר, תסריטאי הסדרה „עבודה ערבית“, שיחה על חייו, 
יצירתו וקו התפר שבין ישראליות לערביות. מנחה: חוסני גנאיים

„כח לתת“.  ויועץ אסטרטגי, הקים את ארגון  זילברשלג:  איש פרסום  מושב 4: דודי 
החברה החרדית נמצאת בהתלבטות ובסערה פנימית קשה בין המתבדלים החותרים 

לדו-קרב לבין המשתלבים החותרים לדו קיום. מנחה: אילן שרפי

יישומי, חוקר 20 שנה את התרבות הצעירה.  מושב 5: ד“ר תמיר ליאון:  אנתרופולוג 
בעשור האחרון יש שינוי באינטליגנציה הרגשית והחברתית של נוער וצעירים, כתוצאה 

מכך קיימת עליה בהתנהגויות קיצון. מנחה: רוני קינן

מושב 6: אברהם אינפלד:  מייסד מליץ, יו“ר ומקים פרויקט „תגלית“. זהות יהודית חזקה 
ויציבה מקבילה למטאפורה של שולחן בעל חמש רגליים זיכרון, משפחה, ברית-אמנה, 

ישראל והשפה העברית. מנחה: משה חזות

על  שיחה  הגאה.  בקהילה  ופעיל  וקולנוע  תקשורת  איש  אוחובסקי:   גל   :7 מושב 
המהפכה הוורודה בישראל והסיבות להצלחתה, בשילוב סיפורו האישי. מנחה: עפרה 

פינקר

מושב 8: מיכל יוסף:  מומחית לניהול קונפליקטים ולגישור. „האגו שלי ואני יצאנו לדרך“ 
השפעת האגו על היכולת לקבל את האחר ולשתף עמו פעולה באופן אפקטיבי. מנחה: 

סיגל פריינטה

ארוחת צהריים13:00-14:00

הפתעה מוסיקלית - כל החברה תזמורת אחת !14:00-15:00

סיום הכנס15:00-15:30

מעגלי שיח - 30 קבוצות דיון, בהנחיית עובדי החברה18:00 - 16:30 

הפנינג נגישות19:30 - 18:00
מפעילים: פעילי קהילה נגישה בעלי מוגבלויות, בהובלת המחלקה לנכים 

ארוחת ערב בשני מושבים21:00 - 19:00
19:45 - 19:00  מושב ראשון - עובדי מטה החברה

21:00 - 20:15  מושב שני - מחוזות
 

מחווה לפורשי החברה21:00
ערב חברתי

מופע של להקת אוברטון בשירים מז’אנרים מגוונים

יום חמישי 22.5.14 

ארוחת בוקר ומסירת מפתחות08:30 - 07:00

נסיעה לאולם מירב, חוף הכרמל08:45 - 08:30 

הרצאה - עופר בן דור, איש הייטק, אשר בגיל 46 אימן בהתנדבות את בז’ה עיוור מהעדה 10:30 - 09:00
האתיופית למרתון כשהם קשורים יד ביד עד למקום חמישי באולימפיאדת בייג’ין

הפסקה10:30-11:00

חפשו אותנו בפייסבוק


