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נפגשים מחדש!
הכנס הישראלי לפילנתרופיה 2022

יום ב׳ 13:00-19:30 

״אביגדור״ תל אביב

קבלת פנים וארוחת צהריים   13:00-14:00
 

מליאת פתיחה – ברכות    14:00-14:15
אלי בוך - מנהל הפילנתרופיה, קרן אדמונד דה רוטשילד     

נציגות הארגונים השותפים    

מפגשים עם העולם הגדול - מגמות בפילנתרופיה גלובלית   14:15-15:30

Bridgespan וויליאם פוסטר – שותף בכיר בחברת הייעוץ הבינלאומית 
ובעבר נציג קרן ג'ייקובסון בישראל

מהיוזמות  כמה  של  להצלחתן  שותף  היה  חברתי,  ושינוי  פילנתרופיה  של  בנושאים  ויועץ  מומחה 
הפילנתרופיות החדשניות בעולם ושל מספר ארגונים חברתיים בעלי האימפקט הגבוה ביותר.

קאת'י רייך – מנהלת תכנית Build, קרן פורד
התכנית פועלת ברחבי העולם ומסייעת לארגונים חברתיים לפתח יציבות לאורך זמן, באמצעות תמיכה 
כלכלית ותפעולית בתהליכים, בידע ובמשאבים הדרושים להם כדי לקדם השפעה ושינויים לטווח ארוך. 
 David and לפני הצטרפותה לקרן פורד הייתה מנהלת תחום האפקטיביות הארגונית ופילנתרופיה בקרן

.Lucile Packard

ד"ר טלי יריב משעל – יו"ר פורום הקרנות בישראל ומנכ"לית קרן ברכה
באוניברסיטת  חינוכית  במדיניות  דוקטורט  לימודי  השלמת  לאחר  ותרבות.  קיימות,  בחינוך,  עוסקת 
קולומביה לימדה באוניברסיטה העברית,  ניהלה את תוכנית המצוינות בהוראה רב תרבותית במכללה 
האקדמית בית ברל ועסקה בייעוץ ופיתוח תוכניות למגוון עמותות. כיום מלמדת בתוכנית המנהיגות של 

בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. 

דיון בקבוצות: בין הגלובלי לאישי    15:30-16:10

הפסקה   16:10-16:30 

אתגרים בדרך לאימפקט     16:30-17:25

יולי בר זאב – יו"ר יכולים נותנים
אזרחית. מכהנת  ארגוני חברה  ומלווה  יועצת  בעולמות השיווק,  ניסיון עשיר  בעלת  משקיעה חברתית, 

כיו״ר יוזמת יכולים נותנים, חברת ועד מנהל בעמותות ״הגל שלי״, ״לשמה״ ו״איזון בחזרה למסלול״.

ד"ר ספא אבו רביעה – ראש תחום חברה ערבית, יד הנדיב 
המרכזיים  ההתמחות  ותחומי  הרווארד  באוניברסיטת  באנתרופולוגיה  פוסט-דוקטורט  לימודי  השלימה 
ולימדה  ניהלה תוכניות להכשרת מנהיגות במרכז מנדל למנהיגות בנגב  ומגדר.  שלה הם אנתרופולוגיה 

באוניברסיטאות תל-אביב ובן גוריון. 

עמית גרנק – מנהל תכניות, קרן ראסל ברי
אחראי על הפיתוח האסטרטגי והיישום של מדיניות הקרן לקידום הגליל, בדגש על פיתוח כלכלי וחיזוק 
השלטון המקומי. בעבר שימש כמנהל הפיתוח בקרן תל אביב, סמנכ"ל תכנון אסטרטגי בעיריית צפת 
וראש צוות במכון ראות. לעמית תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המדינה מאוניברסיטת תל אביב, ותואר 

 .Chevening במסגרת מלגת UCL-שני במדיניות ציבורית בינ"ל מ

פיצוח אתגרים קבוצתי   17:25-18:20
מרחב ליוזמות, רעיונות ושיתופי פעולה     

כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול -   18:20-19:05 
על הרחבת מעגלי הפילנתרופיה הישראלית    

רם עמר
רם הוא יזם הייטק ואקלים, תורם ופעיל סביבתי. בוגר תכנית תלפיות בשירות הצבאי, מכר חברת ביג 
סטארטאפ  מוביל  וכיום  בישראל,  אקלים  וחקיקת  מתחדשת  אנרגיה  לקידום  ופעל  תרם  לגוגל,  דאטא 

למניעת משבר האקלים.

אבי אדסט
פילנתרופיות  במספר שותפויות  והחברה  בישראל  הפועלת  קרן משפחתית  מטר,  קרן  את  מנהלת  אבי 
בתחום החברה המשותפת, צמצום פערים חברתיים ובניית חברה דמוקרטית וצודקת. היא חברה בוועדה 
בנושאים של  למקבלי המענקים  ומייעצת  סטון  תורה  אור  למנהיגות הלכתית של  המייעצת של המכון 

אסטרטגיית שיווק וכיצד לספר את סיפור הארגון.  

אלון ארבץ
Rapid7. לאחר המכירה הוא  IntSights, סטארטאפ בתחום הסייבר אשר נמכר לחברת  אלון הקים את 
"כנפי  היתר, הקים את  בין  ביזמות חברתית.  עוסק  גם  אלון  בפילנתרופיה בתחום החינוך.  לעסוק  החל 
כסף" ארגון העוסק בחינוך פיננסי לצעירים ונוער, ואת Step2tech שעוזר עם שילוב אוכלוסיות מגוונות 

בהייטק.

אורית ווקר
אורית שותפה ומייסדת של חברת Beyond, המייעצת למשפחות בהיבטים שונים של ניהול הונן, ומנהלת 
ב-  הפיננסיים  הנכסים  את  ניהלה  כן  לפני  ובעולם.  בישראל  עסקיות  וחברות   family offices-ל ויועצת 
בעלת  למשפחה.  המייעצת  בוועדה  היום  עד  וחברה  בניו-יורק   Mannheim LLC Single-Family Office
תואר מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת ניו-יורק ותואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מהאוניברסיטה 

העברית. 

סיכום, קינוחים וזמן לשיחות אישיות.   19:05-19:30

הקרנות השותפות:

תכנית הכנס


