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חברי השולחן העגול במשרד ראש הממשלה
מגזר ראשון:
מר אלי גרונר ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה ויו"ר השולחן מטעם המגזר
הציבורי
מכהן כמנכ"ל משרד ראש הממשלה .בשנים  6110עד  6112למד מנהל עסקים באוניברסיטת ניו
יורק .במהלך לימודיו כמתמחה בחברת ליהמן ברדרס .ב 6112-החל לעבוד כיועץ בחברת הייעוץ
האסטרטגי מקינזי ושימש בה ראש צוות בכיר .שימש כחלק מצוות הפנים הדרכתי בחברה עבור
יועציםצעירים.ב 6112-מונה לעוזר בכיר ליו"רחברת תנובה ,באוקטובר  6100מונהלציר הכלכלי
בשגרירות ישראל בוושינגטון וכיהן בתפקיד עד אוקטובר  . 6102גרונר הוביל את הארכת הערבויות
והמאמץ להפחית את הקיצוץ בסיוע לישראל כחלק מקיצוץ רוחבי שנעשה בארצות הברית. כששב
לארץ ,שימש גרונר יועץ לחברת טכנולוגיית מידע  USTגלובל להקמת סניף בישראל. בעל תואר
ראשוןבמדעהמדינהותקשורתמאוניברסיטתבר-אילן.

מר אהוד פראוור ,סמנכ"ל אגף ממשל וחברה ,משרד ראש הממשלה
מכהןכראש אגףממשלוחברה מאזהקמתובמשרדראשהממשלהבשנת .6002ביןהשנים-6002
 6002שימשכסגןראשהמועצהלביטחוןלאומילנושאחברהותשתיות .ביןהשנים 6002-4992ניהל
אתהגימנסיההעבריתבירושלים .אתשירותוהצבאיסיים בדרגתאלוףמשנה ,ובמהלכו כיהן כסגן
קצין חינוך ראשי ,כראש ענף תורת חינוך והסברה ,כעורך העיתון הצבאי "במחנה" וכמפקד מרכז
החינוךשלצה"לבירושלים .בעלתוארראשוןבחינוךובהיסטוריהשלעםישראלותוארשניבחינוך
באוניברסיטההעברית.

עו"ד שי באב"ד ,מנכ"ל משרד האוצר
בין השנים  6042-6042כיהן באב"ד כמנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו .במסגרת תפקידו קידם
באב"ד את הסדרת שוק התקשרות המסחרית ,קביעת כללים והנחיות לפעילותם של בעלי הזיכיון
בטלוויזיה וברדיו ובקרה על ביצועיהם .קודם לכן כיהן כמנכ"ל "צים שירותי ספנות משולבים בע"מ".
בנוסף ,כיהן כחבר בדירקטוריונים וגופים סטטוטוריים שונים ובהם :עמותת השומר החדש ,לשכת
הספנות הישראלית ועוד.באב"ד בעל תואר ראשון במשפטים וכלכלה מטעם האוניברסיטה העברית
ותואר שני בכלכלה ומימון מטעם.London School of Economics
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מר משה בר סימן טוב ,מנכ"ל משרד הבריאות
בעברו היה רכז תחום בריאות ורכז רווחה וביטוח לאומי באגף התקציבים של משרד האוצר .כיהן
כסגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר ,כדירקטור ב מפעל הפיס והיה חבר הוועד המנהל של
מכוןברוקדייל .במהלךכהונתועסק בניסוחהסכםקיבוצילרופאיםבמגזרהציבוריוביישוםרפורמת
"עוזלתמורה"במשרדהחינוך .באוגוסט  6102מונה לצירכלכליבשגרירותישראלבוושינגטון .בעל
תואר ראשון ב כלכלה ומנהל עסקים מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני הכלכלה
מטעםהאוניברסיטההעבריתבירושלים.

עו"ד אליעזר יבלון ,מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים
עורךדיןומגשרמוסמך. מאחוריולמעלהמעשריםשנותניסיוןבמגווןתפקידיניהולבכיריםבתעשייה
האוויריתלישראלובתאגידיםעירונייםוציבוריים,כיהןכמנכ"לשא"ל -"שירותאשראילעובד",כעוזר
מנהל חטכ"א(חטיבתכליטיסאזרחי) ,מ"ממנהלבפועלשלמפעלמכלולים,מ"ממנהל מפעלמתא
ירושלים ועוד .יבלון כיהן במגוון תפקידים גם כחבר מועצת העיר ראשון לציון ,חבר ועדת כספים,
מחזיקתיקחינוךכוללאחריותתקציבית,יו"רועדתביקורתעירונית,מחזיקתיקתרבותתורניתוחבר
ועדתבנייןעיר.בשניםהאחרונותשימש כיו"רתאגידהמים"מניב".בעלתוארראשוןבמדעיהמדינה
וקרימינולוגיהותוארשניבמשפטיםמטעםאוניברסיטתבר-אילן .


הגב' מיכל כהן ,מנכ"לית משרד החינוך
משמשת כמנכ"לית משרד החינוך משנת  .6102בין התפקידים הקודמים אותם מלאה במשרד
החינוך:סמנכ"ליתבכירה ומנהלתהמינהלהפדגוגי,סמנכ"ליתבכירהלמינהלומשאביאנוש ,יועצת
פדגוגית למנהלת הכללית ,מפקחת ביקור סדיר ,מנהלת בית ספר ומורה מחכנת .השכלה :B.E.D
מסלול חטיבת ביניים , M.A.בחינוך - האוניברסיטה העברית בירושלים ,לימודי אימון אישי ,ייעוץ
ארגוני למערכות חינוך -אוניברסיטת תל-אביב ,לימודי תעודה בניהול במגזר הציבורי -בה"ס הגבוה
לניהולבפריז.

פרופ' שלמה מור-יוסף ,מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
מכהן כמנכ"ל המוסד לביטוח לאומי מאפריל  .6046במסגרת תפקידו הוביל תהליך ארגוני רחב היקף
לכתיבת חזון המוסד ותפיסת השירות הארגונית האומרת" :פועלים למיצוי זכויות בשקיפות ,יוזמה
ורגישות" .פרופ' מור-יוסף מקדם תהליכי עומק להנגשה ומיצוי זכויות בקרב מגזרים וקבוצות שונות
בחברה הישראלית .לצד קידום חקיקה חברתית להרחבת הזכויות פועל להשקעה מסיבית בפרויקט
אסטרטגי לבניה מחדש של מערכות המחשוב בביטוח הלאומי .פרופ' מור-יוסף כיהן כמנהל בית
החולים סורוקה וכמנהל המרכז הרפואי הדסה.סיים לימודים בביה"ס לרפואה הדסה,עברהשתלמות
באנגליה בתחום הגניקולוגיה האונקולוגית .בעל תואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת הרווארד.
פרופ' חבר לרפואה באוניברסיטה העברית.
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הגב' מיכל צוק ,משנה למנכ"ל וממונה על התעס וקה ,משרד הכלכלה
במסגרת תפקידה,אחראית על פיתוח תחום התעסוקה במשק באמצעות מגוון כלי סיוע ורגולציה על
שוק התעסוקה .בין היתר מתמקדת הפעילות בשילוב בתעסוקה של אוכלוסיות ייחודיות ,בקידום
הכשרה מקצועית ופיתוח הון אנושי בישראל בשיתוף פעולה עם מעסיקים ,שילוב אמהות בשוק
העבודה ,הסדרת נושאי זכויות עובדים ועוד .בין תפקידיה הקודמים :עוזרת כלכלית למנכ"ל המרכז
הרפואי תל אביב (ביה"ח איכילוב) .מנהלת תחומי החינוך ,ההשכלה הגבוהה ,שירותי הדת,
התעסוקה והקליטה באגף התקציביםבמשרד האוצר.כיהנה כחברת דירקטוריון בחברת נמל אשדוד
בע"מ ובחברת רפא"ל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ .בעלת תואר ראשון במשפטים ובכלכלה
ותוארשניבמנהלעסקיםמהאוניברסיטההעבריתבירושלים .

עו"ד דינה זילבר ,משנה ליועץ המשפטי לממשלה
עורכת הדין דינה זילבר ,מומחית בתחומי המשפט החוקתי והמנהלי ,היא המשנה ליועץ המשפטי
לממשלה (ייעוץ) .טרם מינויה לתפקיד זה ,שימשה זילבר שנים רבות כפרקליטה בכירה במחלקת
הבג"צים שבפרקליטות המדינה .זילבר כתבה  6ספרים "בשם החוק :היועץ המשפטי לממשלה
והפרשותשטלטלואתהמדינה"(,)6106ו"ביורוקרטיהבפוליטיקה"(.)6112

עו"ד איל גלובוס ,ראש רשות התאגידים ,משרד המשפטים
משמש כראש רשות התאגידים החל מחודש יוני  .6042במסגרת זו משמש כרשם החברות ,רשם
העמותות ,רשם המשכונות ,רשם ההקדשות ,רשם המפלגות רשם השותפויות ורשם שמות עסק.
במסגרת התפקיד משמש כרגולטור אך לאור הצרכים המיוחדים של החברה האזרחית בתחום של
עמותות ,חברות לתועלת הציבור (חל"צ) וההקדשות ,הרגולציה והעבודה מותאמים למגזר האזרחי
ונעשים בהיבטיםרביםבשיתוףפעולהאיתם .בתפקידו הקודם ,שימש כמנהלהאגףלסיועמשפטי,
גוףהמעניקסיועמשפטיבתחומיהמשפטהאזרחילזכאיםלועל-פימבחניםשבדין.מרצהבפורומים
שונים בתחומים שונים של משפט וניהול . מעביר מזה מספר שנים קליניקה לסיוע משפטי וגישה
לערכאותמשפטיתבמסלולהאקדמישלהמכללהלמנהל .בעברשימש עוזרהוראהומחקרבתחום
דיניהחוזים .בנוסףלהשכלההמשפטיתגםבעלתוארראשוןלכלכלהותוארמוסמךבמנהלהעסקים.
כלהתאריםמהאוניברסיטההעבריתבירושלים.

מר נחמיה קינד ,סגן בכיר לחשבת הכללית ,משרדים חברתיים ,משרד האוצר
בעברשימש כחשבבכירבמשרדהתשתיותהלאומיות,האנרגיהוהמיםוחשבכלליבמשרדהאוצר.
במסגרת תפקידיו : חשב משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ,מנהל תחום תחבורה
ופרויקטים,רכזמשרדיםחברתייםואחראיתחוםתמיכותורפרנטמשרדיםכלכליים.בעלתוארראשון
בכלכלהומנהלעסקיםמטעםהאוניברסיטההעבריתבירושליםותוארשניבמנהלעסקים,בהצטיינות,
התמחותבמימוןובשיווקמטעםהאוניברסיטההעבריתבירושלים. 

3

מר דרור אהרון ,ראש המועצה המקומית גן יבנה
מכהן כראש המועצה המקומית גן יבנה זו הקדנציה השלישית ,משנת  .6002במסגרת תפקידיו
הציבוריים בהווה משמש כיו"ר הוועדה לתכנון וחשיבה אסטרטגית במרכז השלטון המקומי ,חבר
דירקטוריון החברה למשק וכלכלה ופמ"א (החברה לפיתוח משאבי אנוש של החברה למשק וכלכלה)
וחבר מליאת הוועדה המרחבית לתכנון ובניה "זמורה" .בעברו שימש כסגן מתכנן מחוז מרכז במשרד
הפנים ,יו"ר מועצת קרית הממשלה ברמלה ,מרכז ועדת המנכ"לים לקידום בניה לזוגות צעירים,
מרצה לתלמידי תואר שני בתכנון עירוני ואיזורי באוניברסיטה העברית ירושלים ,מקדם פרוייקטים
בוועדה המחוזית מחוז מרכז ועוד .בעל תואר שני בתכנון ערים ואיזורים מטעם האוניברסיטה
העברית ,תואר ראשון בגיאוגרפיה ,התמחות בתכנון אורבני ותואר ראשון בחינוך ,התמחות בניהול
חינוכי.השתחרר בדרגת רב סרן (מיל) בעבר – מ"פ חי"ר וקצין מבצעים .

מר מוניר זבידאת ,ראש המועצה המקומית בסמת טבעון
מוניר זבידאת ,ראש המועצה המקומית בסמת טבעון ובן היישוב .בעל תעודת התמחות במגמת
שלטוןמקומיובוגרתוארראשוןבמדעיהמדינה,סוציולוגיהואנתרופולוגיהמאוניברסיטתבר-אילן.את
דרכוהמקצועיתהחלמונירבחברהלמשק וכלכלה(משכ"ל)בה התקדם לניהולתחוםהמגזרהערבי.
תפקיד זה חיזק את תחושת השליחות ועמה ההחלטה לרוץ ולהיבחר לראשות המועצה המקומית
בסמת טבעון בשנים  ,6112-6112תקופה בה כיהן במקביל כחבר פעיל בוועדה המרחבית לתכנון
ובניה "מבוא עמקים",כחבר דירקטוריון וחבר בוועדת הכספים של המשכ"ל,כחבר בוועדה הציבורית
לבחינת הפעילות של משרד התחבורה במגזר הערבי וכן כחבר הוועדה לאיכות הסביבה בשלטון
המקומי .על אף שבתום קדנציה זו המשיך דרכו כעצמאי בניהול וקידום פרויקטים בתחום התכנון
וההנדסה,הדאגה ליישוב והאחריות למתרחש בו לא סרו מנגד עיניו והוא רץ ונבחר בשנית,לראשות
המועצהבשנת,6102בתפקידזהמכהןעדהיום.
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מגזר עסקי:
עו"ד אורי סלונים ,יו״ר ״וראייטי״ ישראל ויו"ר השולחן מטעם המגזר העסקי
שימשאףכנשיא״וראייטי״העולמיביןהשנים.6002-6002כיהןבהתנדבותכיועץשבעהשריביטחון
בנושאשבוייונעדריצ"הל .עוסקבנושאיםאלהכ 62שנים.מכהןבמועצותמנהליםשלחברותציבוריות,
ובעלמשרדעו״ד . במסגרתתפקידוב״וראייטי״ישראלוכהונותיובחברותהעסקיות שילבאתהפעילות
הפילנטרופיתוהתנדבותיתעםעולםהעסקיםלסייעלאלפיילדיםעםצרכיםמיוחדיםבישראלובעולם.
עקב פעילותו זכה בעיטורים ופרסים רבים ביניהם; אות הנשיא למתנדב ,פרס ראש הממשלה ,יקיר
תנועתהצופים ,אישהשנהשללשכתעוה״דוכןבעיטורהישראליהגבוהביותר -״עיטורהנשיא״(עיטור
שהוענקגםלנשיאיםאובמהקלינטון ,ולהנריקיסינג׳ר).

מר גדי לסין ,נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס



מכהןכנשיאומנכ"לקבוצתשטראוסמאז .6009בתפקידומנהלמרלסיןאתכללהפעילותשלקבוצת
שטראוסעלחברותיה ,בישראלובכעשריםמדינותברחביהעולם .כחלקמתפיסתהניהולומערכיהשל
הקבוצה ,שטראוס היא מהמובילות בישראל במעורבות קהילתית ובאחריות חברתית תאגידית ופועלת
לשלבאוכלוסיותשונותולקדםמודעותחברתיתבכלאתריהבישראלומחוצהלה .בעברושימשכמנכ"ל
שטראוס ישראל ומנכ"ל חברת הסלטים והממרחים סברה .כמו כן ,ניהל את מחלבות שטראוס ואת
חטיבת המכירות וההפצה .בנוסף לתפקידו בשטראוס ,מר לסין משמש כיו"ר מועצת התעשיינים
בהתאחדות התעשיינים ועד לאחרונה שימש כיו"ר איגוד המזון .הוא משמש כדירקטור וחבר הנהלה
בעמותת שבל .מרלסיןהינובוגר MBAמאוניברסיטתבןגוריון BA ,במנהלעסקיםמהמכללהלמנהל
ובוגרקורסהמנכ"ליםבביה"סלמנהלעסקיםבאוניברסיטתהרווארד.

מר אורי ברגמן ,מנכ"ל חברת  HPEישראל
אורי ברגמן מונה לתפקיד מנכ"ל חברת היולט פקרד אנטרפרייז ) (HPEישראל בחודש נובמבר .6102
קודםלכן,שימשאוריבתפקידמנהלחטיבת  Enterprise Groupבישראלמאזחודשמאי6102והוביל
להשגת נתחי שוק לצד גידול בעסקים עבור היצע המוצרים והשירותים של החטיבה לצד שביעות רצון
הלקוחות .בתפקידו כמנכ"ל ,שהוא בנוסף לתפקידו כמנהל חטיבה ,מייצג אורי את היצע הפתרונות
העסקיים של החברה עבור הלקוחות ,השותפים ,הממשלה והמגזר ציבורי והוא אחראי לקדם את
המיצוב העסקי לצמיחה ולהצלחה בישראל .אורי הצטרף ל - HPבשנת  6110ומאז שימש במגוון
תפקידי ניהול בכירים במכירות ,תוכנה ושירותים לכל רוחב שדירת הניהול של  .HPקודם לכן שימש
בתפקיד דירקטור לניהול תחום המכירות המסחרי של הריטייל באירופה ,המזה"ת ואפריקה ,כחלק
מחטיבתמחשובאישישל  .HPביןהשנים6112–6100שימשבתפקידמנהלחטיבתהתוכנהשל HP
בישראל.אוריבעלתוארשניבהצטיינותבמנהלהעסקיםמהמכללהלמנהלבראשוןלציון.
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מר אורן שגיא ,מנכ"ל סיסקו סיסטמס ישראל
מנהל בכיר ,בעל למעלה מעשר שנות ניסיון בניהול בכיר ,שיווק ,מכירות ופיתוח עסקי .בעל היכרות
מעמיקהעםלקוחותמוסדיים,בטחוניים,טלקוםופיננסיים.ניסיוןרבבניהולתקציב,גופירווחוהפסד,
ניהולמנכ"ליםשלחברותבנותבחו"ל,בהו בלתמכרזיםאסטרטגיים,ניהולמערכימכירותופיתוחעסקי
בארץובחו"ל,ניסיוןמוכחבהובלתהחברותלהצלחהועמידהביעדיםלאורךזמן.



רו"ח רביב צולר ,מנכ"ל איי .דיי .איי .חברה לביטוח בע"מ
מנכ"לאיי .די .איי .חברהלביטוחבע"מ(המחזיקהאתהמותגיםביטוחישיר 9000000 ,ו .)Ynet -לפני
כןשימשכמייסדוכנשיאומנכ"לנסטכנולוגיות . צולרעוסקבמשךשניםרבותבפעילותלמעןהקהילה,
במיוחד בקידום החינוך ותעסוקת אוכלוסיות במיוחדות בישראל ,מכהן בחבר הנאמנים של מספר
מוסדות להשכלה גבוהה ומשמש כיו"ר הפרויקט האתיופי הלאומי ( .)ENPצולר הוא רו"ח מוסמך
( ,)CPAבוגראוניברסיטתת" אולשעברגםמרצהבחוגלכלכלהבאוניברסיטתת"א .אתשירותוהצבאי
עשהכקציןבחילהים.

הגב' לאה זיסקינד ,נשיאת הקרן לחקר הסרטן בישראל ICRF
בעלתתואר ראשון מ- Jewish Theological Seminary of America Teachers’ Instituteובמקביל
למדה גם ב  City College of New Yorkלימודי חינוך.עבדהכמורה לעבריתולימודי היהדות במשך 30
שנה .התחברה לעולם הפילנתרופיה בהתנדבות למספר ארגונים בתפקידים שונים ACWIS :הקשור
למכון וייצמן למדע,עבדהיותר משלושים שנהב,AKIM USA 62שנים COJP COMMITTEE ON
JEWISH PEOPLEשל  UJA FEDERATION OF NEW YORKו62-שנהב  ICRFהקרן לחקר
הסרטן בישראל .פעילה ב ICRFמשנת,0292במשך השנים הייתהלחברה בהנהלה של הארגון ובסוף
שנות ה - 80נבחרליו"ר של הארגון .בשנת  1998יזמההקמתסניף בישראלוכיוםמתפקדת כנשיאת
ICRFבישראל.

רו"ח דיויד קריסמן ,שותף ,מנהל משרד סומך חייקין ירושלים וראש תחום
המלכ"רים והממשלה בסומך חייקין
חבר בלשכת רואי החשבון בישראל ועמית בלשכת רואי חשבון באנגליה ובוויילס(The Institute of .
) Chartered Accountants in England and Walesדיוידהצטרףלפירמהבשנת 4992והיוםהוא
משמש כשותף האחראי בסומך חייקין על הלקוחות המרכזיים בתחום משרדי הממשלה ,המלכ"רים
והמוסדותהאקדמיים .לדיוידניסיוןשל 20שנהבביקורתבבריטניהוישראל .דיוידחברבוועדהלטיפול
בנושאמלכ"רים ,עמותותוהמגזרההתנדבותישללשכתרואיחשבון .במסגרתעבודתואחראידיוידעל
ביקורת סוף שנה וביקורת על דוחות ביניים ,סקירת דוחות ,ניתוח הבקרה הפנימית ,בדיקת הביקורת
הפנימיתוהמלצותלהנהלהלשיפורמערכותהביקורתהפנימיתשכוללותהצגותתקופתיותלדירקטוריון .
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מר שוקי ארליך ,יו"ר " יכולים נותנים"
בעבר מבכירי תעשיית התוכנה בישראל וכיום משקיע חברתי פעיל .יו"ר "יכולים נותנים" ,היוזמה
להרחבתהנתינההפרטיתבישראל חברבאקזקוטיבהשל  –IVNרשתהוןסיכוילישראל ,חברבוועד
המנהלשלצ.ב.ע – .צעיריםבוניםעתיד .חברבוועדתההגוישלהמרכזלמנהיגותמתנדבתשלהג'וינט
ועוד" .יכולים נותנים" היא יוזמה שהוקמה על ידי בעלי הון התורמים מהונם הפרטי מתוך רצון לפעול
למעןחברהישראליתטובהיותר .היוזמההוקמהבמטרהלקדםאתתרבותהנתינההפרטיתבישראל
בקרב בעלי היכולת ולהגביר את האפקטיביות שלה .ב IVN -אנו מפתחים את תחום העסקים
החב רתייםבישראלבסיועכספיורתימתמתנדביםמהקהילההעסקיתלהיותמנטוריםפעיליםלמיזמים.
עד שנת  6040שוקי ארליך היה שותף בגיזה הון סיכון ולפני זה במשך  41שנה היה שותף בהנהלה
הבכירהשלאמדוקס.לשוקיתואר B.Sc.במתמטיקהמאוניברסיטתת"א.


מר קרל קפלן ,מנכ"ל ק רנות קורת ישראל -עמותה לפיתוח כלכלי (קרן קורת)
קרןקורתמפעילהתוכניותהממנפותכספיפילנטרופיהלסיועכלכלילעסקיםבינוניים ,קטניםוזעירים.
מאז הקמתה של הקרן הוענקו הלוואות ל 46,000-עסקים בישראל בסכום כולל של  201מיליון דולר
שפיתחווחיזקו 10,000מקומותעבודה .תוכניותההלוואההשונותמיועדותלכללאוכלוסיתישראל ,עם
דגש על תושבי הנגב והצפון ,המגזר הערבי ואוכלוסיות מיוחדות .חלק מהתוכניות מנוהלות בשיתוף
פעולה עם ממשלת ארה"ב ,עם משרד התמ"ת והרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי ,הדרוזי
והצ'רקסי .לפני עליתו של מר קפלן לארץ בשנת  4990הוא מילא תפקידים בתחום המשפטי-עסקי
במגזר הפרטי והציבורי בארה"ב .מר קפלן בעל תואר  BAותואר ( JDמשפטים) בהצטיינות
מאוניברסיטתפיטסבורג ,ארה"ב .


עו"ד אילת שילה תמיר ,משנה למנכ"ל הסוכנות היהודית
במסגרתתפקידהכמשנהלמנכ"להסוכנותהיהודיתלאילת אחריותלהפעלתפעילותהסוכנות היהודית
בארץובעולם ,בשיתוףעםממשלתישראל ,קהילותיהודיות ,אירגוניחנוךועשייהחברתית ,מגזרשלישי
בארץובעולם.בתפקידההקודםכיהנהכמנכ"לחברתמסעומנהלתמשאביאנוששלהסוכנותהיהודית.
רקעאקדמי :תוארבמשפטיםמהאוניברסיטההעבריתבירושלים .

מר מרדכי פלדשטיין  -מנכ"ל קרן ק.מ.ח
הקרןעוסקתבכלהקשורלתחוםתעסוקתחרדים ,החלמייעוץ ,הכווןוסדנאותדרךמתןמלגותוהלוואות
ועדלהשמהמיטביתבשוקהעבודה. בתפקידוזהומתוךמטרהלגרוםלהגדלתההיצעהתעסוקתיעבור
הציבור החרדי בישראל ולהשבחתו ,פועל מוטי בשני מישורים עיקריים :האחד מול רשויות המדינה
וגופים ציבוריים ,במטרה להגדיל את מעורבותם בתהליך משמעותי זה .השני ,מול המעסיקים במשק
הישראלי ,באמצעות הצפת ערך הגיוון התעסוקתי כדי לגרום לכך שיותר ויותר חרדים יועסקו ביותר
משרותאיכות .
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הגב' שרי נוריאל ,מנכ"לית ציונות 0222
מנכ"לית ציונות ,6000ילידת .4922עסקהבפיתוחתוכניותוהדרכה בקק"ל ,שימשהכשליחת תנועת
הצופים לצפון אמריקה וכרכזת הדרכה ארצית בישראל .משנת  6004פועלת בציונות  6000לקידום
מחויבות המגזר העסקי לקהילה ,ליצירת שותפויות תלת מגזריות ,לעידוד תפיסת האחריות האישית
בקרב פרטים וארגונים ,לחיזוק החברה הישראלית ולשיפור איכות החיים בישראל .משנת 6002
בתפקידמנכ"ליתהעמותה.בוגרת :תוארראשוןBAבארכיאולוגיהוגיאוגרפיהבאוניברסיטתת"א; תואר
שני  MBAהתמחות בניהול אלכ"רים באוניברסיטת חיפה; ייעוץ ארגוני בתכנית להב ,ראקנטי,
אוניברסיטתת"א.
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מגזר שלישי:
מר צביקה גולדברג ,מנכ"ל עמותת 'בעצמי' ויו"ר השולחן מטעם המגזר השלישי
מנכ"ל ארגון 'בעצמי' הפועל ב 49-השנים האחרונות לשילובם של נשים וגברים ,המנותקים ממושכות
מעולם העבודה ,בתעסוקה ההולמת את שאיפותיהם וכישוריהם .כחלק מתפישת עולמו וכמתבקש
מייעודו המקצועי ומטרותיו ,הארגון פועל בשיתופי פעולה עמוקים וארוכי-טווח עם המגזר הציבורי ,עם
המגזר הפרטי ועם ארגונים חברתיים ,הן כשותפים מקצועיים ,הן כגורמים מממנים והן כמעסיקים.
ממקימי ומראשי 'התארגנות המנכ"לים במגזר החברתי' הפועלת לקידום ערכים וצרכים המשותפים
לארגוניםהחברתייםעלאףהשונותהרבהביניהם ,וחותרתלקידוםשיחבין-מגזריפתוחומפרה .שימש
בעבר בתפקידי ניהול בכירים בתחום התקשורת כגון מנהל חטיבת החדשות בגל"צ ,עורך 'מבט' ורכז
הכתביםב'הארץ' ,ומתוךכךמורגלבראייהחיצוניתוכוללתשלסוגיותכלכליות-חברתיותואחרות .בעל
תוארראשוןבמשפטיםותוארשניבהיסטוריה.

עו"ד אופיר כץ ,יו"ר מנהיגות אזרחית
בעלמשרדעורכידין ,מתמחהבדיניעמותותומלכ"רים . כתבאתהספר"חוקהעמותותהלכהלמעשה",
משתתףקבועבכלהוועדותהמקצועיותוהפורומיםהמוביליםבארץ(אקדמייםואחרים)העוסקיםבדיני
מלכ"רים בכלל ועמותות בפרט ,מרצה בקורס (חובה) העוסק ב"דיני מלכ"רים" במסגרת תכנית לתואר
שני(מ .א).באוניברסיטההעבריתבירושליםופעיל,באופןאישי,בארגוניםשוניםלשינויחברתי.

מר ניתאי שרייבר ,מנכ"ל שותף של עמותת גוונים ומנכ"ל שותף של עמותת רקמה
(רשת קהילות משימתיות)
ממקימיהקיבוץהעירוניבשדרותבוהואמתגוררמשנת 4992ועדהיום .בשנת 6040לקחחלקביסוד
עמותת רקמ"ה ומנהל אותה יחד עם מנכ"ל שותף .רקמ"ה היא ארגון רשת שמאחד בתוכו קהילות
וקבוצות משימתיות מגוונות המאמינות ביכולתן לחולל שינוי משמעותי בחברה הישראלית .קהילות
משימתיותהןקבוצותהבוחרות ,כמשימתחיים ,לחיותבאזוריפריפריהחברתיתעירוניתונמצאותבכל
רחבי הארץ .הקהילות שואפות ליצור יחד עם שותפים מהמקום תהליכי צמיחה קהילתיים תוך חיזוק
הכוחותהקיימיםבקהילה .בשנת 4991הקיםניתאייחדעםחבריהקיבוץהעירוניבשדרותאתעמותת
גוונים שאותה הוא מנהל בשותפות עד היום .גוונים מתמקדת בסיוע לאוכלוסיות מוחלשות ,המטופלות
על-ידי שירותי הרווחה והבריאות ,בעיקר בשדרות ובנגב הצפוני .העמותה מפתחת ומפעילה מסגרות
ייחודיות עבור מגוון קבוצות באוכלוסייה ,ושואפת ליצור עבורן מענה כוללני בקהילה ,המותאם לצרכים
הייחודייםשלכלקבוצה .גווניםפועלתבאסטרטגיהשלפיתוחשותפויותביןמגזריות .פעילבהתארגנות
המנכ"ליםהמקדמתפעילותמשותפתשלמנכ"ליעמותותלחיזוקהמגזרהשלישיולחיזוקארגוןהגגשל
המגזר"מנהיגותאזרחית" .
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הגב' קלרה פלדמן ,מנכלי"ת עמותת שק"ל ,שירותים קהילתיים לאנשים עם צרכים
מיוחדים
באחריותהתכנון ,פיתוחויישוםרצףשירותיםבקהילהלכ 9000 -אנשיםעםצרכיםמיוחדים ,בכלתחומי
החיים :תוכניות חינוך ,מרכז לנגישות ,דיור בקהילה ,מרכזי תעסוקה ,תרבות פנאי ,מרכז להתפתחות
הילד ,מרכזלטיפולבאנשיםעםמוגבלותנפגעיאלימות ,מרכזלחינוךחברתי-מיני ,מרכזאבחוןושיקום
דרירחוב ,ופיתו חשירותיםבכלרחביהארץולכלמגזריהאוכלוסייה .במסגרתתפקידיהפועלתלקידום
אנשים עם צרכים מיוחדים ושילובם בקהילה כאחד האדם ,פיתוח ידע והפצתו בארץ ובעולם ,הגברת
המודעות הציבורית והעצמת אנשים עם צרכים מיוחדים .פועלת בשיתוף פעולה עם ארגונים במגזר
השלישי ,רשויות מקומיות ,ממשלה וקרנות בארץ ובחו"ל .תפקידים קודמים :מנהלת תקציבי רשויות
מקומיות במשרד הרווחה ,יועצת לענייני קליטת עלייה ורווחה של מרכז השלטון המקומי .יועצת
סטודנטיםואסיסטנטיתבאוניברסיטה .רקעאקדמי :תוארראשון ,סוציולוגיה ומדעיהמדינה ,תוארשני,
כלכלה .


מר גידי כרוך ,מנכ"ל לקט ישראל
במסגרת תפקידו  פועל לקדם את נושא הצלת המזון בישראל וספציפית את פעילותו של ארגון לקט
ישראל כארגון היחיד בישראל שכל עיסוקו הצלת מזון .מזה כתשע שנים עוסק בניהול הארגון לפי
קריטריוניםומדדיםעסקיים.מובילנושאשלניהולארגוןכעסקעםמטרותחברתיותבמטרהלהפוךאותו
למומחה בתחומו .יוזם מחקרים בתחום הצלת המזון וההשפעה של פעילות לקט ישראל על המוטבים.
פעילבתחוםהרגולציהובהעלאתהנושאאצלמקבליהחלטות.מקדםאתהצעתהחוקלעידודהצלתמזון
ומשתף פעולה עם ארגונים נוספים בתחום.כרוך מייצג את ישראל ולקט ישראל בכנס בנקי מזון בינ"ל
ומביא את בשורת הצלת המזון הייחודית לישראל למדינות נוספות בעולם .בתפקידיו הקודמים :ניהול
התפעולשלחברהלוגיסטיתהעוסקתבתחזוקהחיצוניתשלמרכזיקניותבכלצפוןמזרחארה"בוהקמת
וניהול פעילות שירות לקוחות עולמי וקבו צת היועצים המקצועיים בישראל. תואר ראשון:  BScהנדסה
תעשיהוניהול– אוניברסיטתבןגוריוןבנגב ותוארשני: MBA– אוניברסיטתדרבי,אנגליה ל.ה.ב.בית
הספרלניהול,אוניברסיטתת"א–דירקטורמוסמך .


גב' ג'ידא רינאוי-זועבי ,מנכ"לית אינג'אז – מרכז מקצועי לקידום הרשויות
המקומיות הערביות 
בעלת תואר שני בייעוץ ארגוני מאוניברסיטת חיפה ותואר ראשון בפסיכולוגיה וספרות עברית
מהאוניברסיטה העברית בירושלים .חברת ועד מנהל בארגונים:נשים נגד אלימות ודיראסאת – המרכז
הערבי למשפט ומדיניות .בעבר ,ניהלה את יחידת הפיתוח בוועד הארצי לרשויות מקומיות ערביות
( 6112–  .)6112רינאוי -זועבי זכתהלאחרונהבאות"אבירי איכות השלטון  "6102בישראל בקטגורית
השלטוןהמקומי.
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ד"ר אמנון אלדר  -מנכ"ל רשת אמי"ת
ד"ראמנוןאלדרמכהןמאז 6006כמנכ"לרשתאמי"ת -רשתחינוךציונית-דתית.ברשתאמי"ת,למעלה
מ 400-בתי חינוך בפריסה ארצית של  20%בפריפריה ו 20% -במרכז ,ממלכתיים-דתיים ,ממלכתיים
וחרדים .באמי"ת לומדים כ 20.000-תלמידים בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים ,מכללות טכנולוגיות
וישיבות ,ישיבות הסדר ,אולפנות ומכינות קדם צבאיות .כחלק מתפיסת הניהול ומערכיה של הרשת,
אמי"ת פועלת לחיזוקה של החברה בישראל ,תוך יצירת חיבורים בין הזרמים השונים בחברה .מעבר
לפעילויותיה החינוכיות והפדגוגיות השוטפות ,עוסקת הרשת בניהולו של ד"ר אלדר ,בבניית קהילות
חינוכיותלומדותבעריםובישוביםהשונים ,בהםשותפיםתלמידים ,הורים ,מוריםואנשיהקהילה .הרשת
פועלת בשיתוף פעולה עם ראשי ערים ורשויות מקומיות במפגשי ועדי מנהל לאורך השנה .בנוסף
לתפקידוכמנכ"לבאמי"ת ,ד"ראלדרמכהןכחברבוועדהמנהלשלמכללת"אורות" אלקנהורחובות.

ד"ר הלה הדס ,מנכ"לית אנוש ,העמותה הישראלית לבריאות הנפש
פועלת בזירות שונות לקידום מדיניות וחקיקה בתחום בריאות הנפש ,להעלאת המודעות ולקידום זכויות
אנשים עם מוגבלות נפשית ,בקרב מקבלי החלטות ומעצבי מדיניות ,החברה האזרחית ,הקהילה
המקצועית ,הזירה הבינלאומית והציבור הרחב .מקיימת פעילות במסגרת קואליציות בחברה האזרחית,
בוועדות הכנסת ובמשרדי ממשלה שונים (ובהם משרדי הבריאות ,הרווחה ,המשפטים ,הכלכלה והמוסד
לביטוח לאומי ,עמם קיימת גם עבודה שוטפת) .ד"רהדסמשמשתכמשקיפה במועצה הלאומית לשיקום
נכי נפש בקהילה מזה  9שנים .בתפקידיההקודמיםהייתה מנכ"לית המכללה האקדמית אחוה  -פיתוח
המכללה ,ניסוח חזון חברתי ,פעילות בפורום ראשי המכללות הציבוריות ובמהלכים להעברת המכללות
הציבוריות מאחריות תקציבית של משרד החינוך לות"ת ,כדי לאפשר את התפתחותן ואת הנגשת
ההשכלה הגבוהה .פעילות התנדבותית :חברה בוועד המנהל של יספר"א ,האגודה הישראלית לשיקום
פסיכיאטרי,חברה בוועד המנהלמכללה אקדמית אחוה,חברה בחבר הנאמנים המכללה האקדמית תל
אביב יפו,חברת וועדת היגוי עליונה ב ,P2G International Steering Committee ISC-וחברת ועדת
היגוי שותפות ביחד מודיעין-רוצ'סטר ,Partnership2Gether ,במסגרת הסוכנות היהודית .הדס מחזיקה
בתואר דוקטור במדעי החיים ,מאונ' בן גוריון בנגב ומרצה בכירה ,מכללה אקדמית אחוה.


הגב' מיכל אברה סמואל ,מנכ"לית פידל  -עמותה לחינוך ושילוב חברתי של יוצאי
אתיופיה 
במסגרתתפקידיהפועלתלהצלחהוקידוםקהילתיוצאיאתיופיהבחברההישראליתולמעןשיוויןזכויות
ומידורהגזענות. מבצעתפעילויותהסברהבפניגורמיםשוניםכגוןמשרדהביטחון,משרדהחינוךוגופים
חינוכיים ,חברות עסקיות וכדומה באמצעותן יוצרת מודעות ,הזדהות ,הבנה ואהדה לתהליך הצלחתם
ושילובים של ישראלים ממוצא אתיופיה בחברה .עובדת בעמותת פידל מאז שנת  6111בתפקידים
שונים:מ נהלתגיוסמשאביםבקהילה,מנהלתיחסיציבור,מנהלתהדרכהוליווימקצועיוסמנכ"לפיתוח
צוות ,החל משנת  6100מכהנת כמנכ"ל העמותה .מתנדבת ופעילה בארגונים לשינוי חברתי בחברה
הישראלית .הישגייםבמסגרתהעבודה :פיתוחשיחבין-דיסציפלינריעלשילוב יוצאיאתיופיה,ביןאנשי
חינוך ,טיפול ,אנשי הקהילה ועובדי הרשויות המקומיות ,פ יתוח ויישום תכניות רב תחומיות בחינוך
הפורמלי ובבלתי פורמלי , פיתוח והתמקצעות במודל עבודה של מגשרים חינוכיים בגני הילדים ובבתי
הספרופיתוחשיחביןמגזריושיתופיפעולהביןקרנות,ארגונים,אנשיעסקיםואנשיהקהילהתוךיצירת
פלטפורמה לעשייה משמעותית .בעלת  M.Aבחינוך ,במגמת יעוץ חינוכי – אוניברסיטת חיפה ,B.A
בחינוך,במגמתיעוץחינוכיולימודיםכלליים–אוניברסיטתחיפהבעלתהכשרהבניהולוקורסדירקטורים
מאוניברסיטתבראילן .


11

הגב' טליה לבנון ,מנכ"לית הקואליציה הישראלית לטראומה
במסגרת תפקיד זה פועלת לקידום פיתוח רצף שירותים בתחום ההערכות לחירום ,המענה לחירום
ובניית חוסן– רצף אשר נותן מענה מערכתי ורחב למנוע התפתחות של מצוקה או תופעות של פוסט
טראומה וזאת באמצעות הסברה ,חינוך הציבור ,מתן טיפול ישיר ,תכניות הכשרה והדרכה לצוותים
והכנת רשויות לחירום.לשם כך מקדמת מיפוי צרכים ומענים בתחום ,פיתוח שיתופי פעולה בתוך ארגוני
הקואליציה ובין ארגוני הקואליציה למשרדי ממשלה והשלטון המקומי ,פועלת לקידום תכניות ושירותים,
מפתחת שיתופי פעולה עם תורמים ,מקדמת שיתופי פעולה עם גורמים בינלאומיים.במסגרת עבודתה
ניתנו מענים רחבים אחרי מצבי משבר כמו הסלמות בעוטף ,מלחמת לבנון השניה ,הפינוי מגוש קטיף,
השריפה בכרמל ,עופרת יצוקה ,עמוד ענן וצוק איתן .פותח ויושם המודל של מרכזי החוסן בעוטף עזה,
מודל המרכזים האזוריים ,מודל התערבות בחדרי מיון לאירוע רב נפגעים ,מודל הודעה מרה בבתי חולים
ועוד .כול עבודת הקואליציה נעשית בזכות ובתוך שותפות רחבה ואורכת שנים עם ארגוני הקואליציה
בעלת תואר שני קליני בעבודה סוציאלית ,פסיכותרפיה ,מדריכת עובדים סוציאליים .


מר סאמי סעדי  -מייסד ומנכ"ל משותף ארגון צופן
במסגרת תפקידיו פועל ללחבר בין החברה הערבית לבין התעשייה המתקדמת בישראל דרך שילוב
אלפים מהחברה הערבית בתעשיית ההייטק ובניית תעשייה מתקדמת בתוך מרכזי החברה הערבית.
בעל משרד ראיית חשבון בכפר עראבה ומבקר פנים .בוגר כלכלה וחשבונאות באוניברסיטה העברית
בירושלים.

הגב' שרית ארבל ,מנכ"לית ויצו ישראל
במסגרת עבודתה לשוויון מגדרי וצמצום פערים חברתיים מקיימת שיתופי פעולה עם המגזר הציבורי
והמגזר העסקי .הקשר נועד לקדם שינוי מדיניות וחקיקה בנושאים חברתיים ולקיים פעילות משותפת
ליזום ופיתוח פרוייקטים לקידום נשים נערות וילדים על כל הרצף ובמצבי סיכון שונים .בתפקידיה
הקודמים:מנהלת מרכז קהילתי,מנהלת פרוייקט לדיאלוג בינלאומי  -ישראל פולין גרמניה,מנהלת האגף
הפוליטי של שדולת הנשים ולוביסטית בכנסת ,מנכ"לית  -יעוץ ופיתוח אסטרטגיה ותקשורת
פרלמנטארית.שריתמחזיקהבתואר  MAותואר  BAבמשפטים,תואר  MAבמנהל ומדיניות ציבורים.

מר רז פרויליך ,מנכ"ל החברה למתנ"סים
החל משנת  6102משמש רז כמנכ”ל החברה למתנ"סים (חל“צ) .לחברה כ 911-מרכזים קהילתיים
ברחבי הארץ ומגוון רחב של פרויקטים ארציים חוצי גיל ,מגזר ואוכלוסייה .בתפקידו הקודם ,שימש רז
כמ נהלהמכירותשלישראלומזרחאירופהבחברתאמדוקס.קודםלכן,היהרזמנהלהאסטרטגיה,ניהול
המכירותוהאופרציהבחטיבתאירופה,אפריקהוהמזרחהתיכון.לפניכן,היהרזמנכ“לשלתנועת’נוער
מוביל שינוי -אחריי!‘ .תנועה חינוכית גדולה ,בפריסה ארצית ,העובדת עם כ 2,111-בני נוער משכונות
ועיירות פיתוח מתוך מטרה לפתח מנהיגות ומעורבות חברתית בפריפריה .את שירותו הצבאי סיים רז
כקציןולוחםביחידהמובחרתוכיוםמשמשכמ“פבגדודחי“ר,רבסרןבמילואים.
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