
Global Israeli Leadership
מנהיגות ישראלית בתפוצות

וקהילתית, חובקת עולםיזמות ישראלית, עסקית הכנס השישי של “מנהיגות ישראלית בתפוצות“:

תוכנייה

אשקלון ויישובי עוטף עזה, 31-29 דצמבר 2019

יום ראשון, 29 בדצמבר, 2019, מלון הרלינגטון אשקלון
11:00-12:30 הרשמה וקבלת פנים - ארוחת צהרים לבאי הכנס המתארחים במלון

12:30-13:00

דברי פתיחה וברכות
יצחק )בוז'י( הרצוג, יו"ר הסוכנות היהודית 

תומר גלאם, ראש עיריית אשקלון 
נציגות של תושבי עוטף עזה

13:00-14:00 התפוצה הישראלית במבט לעתיד – דיון פתוח בהשתתפות נציגי הסוכנות היהודית

14:00-14:45 התפוצה הישראלית במאה הישראלית - פרופ' יוסי שיין, אוניברסיטת תל אביב

14:45-15:00 הפסקת קפה

15:00-15:45
יזמות ישראלית חובקת עולם

נדב תמיר, מנהל התחום הבינלאומי במרכז פרס לשלום וחדשנות 
דוד קורן, מנכ"ל ער"ן

15:45-16:45

התפוצה הישראלית בזמן ובמרחב
אורלי כרמון, מייסדת "אורקה" - קנדה

ד"ר ליאן מרקר, מחברת "Pillars of Salt, Israelis in Berlin and Toronto" - גרמניה וקנדה
נעמי הדר, מנכ"לית ידידי שיבא, דרום אפריקה - דרום אפריקה

16:45-17:00 הפסקת קפה

17:00-18:30 במה למיזמים בתחומי קהילה, תרבות וחינוך עבור הישראלים בתפוצות:

19:00-20:00 ארוחת ערב

20:00-21:30 סדנת גיבוש – ערכים זה לא משחק - עטליה אוברמן, מרכז אניתיאה

תרבות חינוך וקהילה

הליגה לידידות בכדורשת - ליאור גלוסקא, ישראל

הבית - נירית ביאלר, גרמניה
 – Little Entrepreneur 

עינת סוקניק ואיתן דרורי, אוסטרליה

 - radio28 מיזם אמנות 
טל אמיתי, מקסיקו

 – class.me 
ניר ציוני ואמיר ליס, ישראל

 סרט – אודליה הרוש וענת קורן, ישראל, בריטניה 
)הולנד, צ’ילה, גרמניה(

מאמאנט – טטיאנה פרגה, גרמניה
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תוכנייה
)המשך - 31-30 בדצמבר(

יום שני, 30 בדצמבר, 2019, ישובים בעוטף עזה

9:00-13:30
סיור באשקלון ויישובי עוטף עזה

היכרות עם יזמים ומיזמים מקומיים באשקלון, נתיב העשרה ושדרות; סיור קולינרי בשדרות 

קיבוץ בארי
14:00-15:45

מיזמים ישראלים בעולם – מחברים ומתחברים לישראלים בתפוצות 
עמותות "משלנו" ו"צופן" - דדי פרלמוטר

אגודת ניצן - ד"ר מלי דנינו
עמותת ער"ן - ד"ר שירי דניאלס, גליה סרנר, ניצה לוי-שוטלנדר

מחניודה בתפוצות - אדר' שרון סיטון, אדר' יעקוב טנוס ושף אורי נבון

15:45-16:00 הפסקת קפה

16:00-18:00 נשים ישראליות בעולם היזמות

 איילת ממו שי, 
אשת עסקים, יו"ר לשכת המסחר גיברלטר ישראל, דוקטורנטית בנושא קהילות יהודיות קטנות, מחברת 

הספר "רילוקיישן דרלינג רילוקיישן" ויוזמת יום הרילוקיישן הישראלי בתפוצות, גיברלטר
 גליה שילה-סום, 

עיתונאית, פעילה לשעבר בעמותת "צדק", יוזמת אירועי TED לקהילה הישראלית, לונדון
 רחלי סקלר, 

כלכלנית, עורכת דין וסוכנת נדל"ן, מאמנת אישית ובקבוצות עבור הקהילה הישראלית, טורונטו
 ד"ר שושן הרן, 

חוקרת ופעילה חברתית בתחום החקלאות, מייסדת עמותת Fair Planet, קיבוץ בארי

18:00-19:00 ארוחת ערב

מלון הרלינגטון
20:00-21:00

מופע של להקת שלווה

יום שלישי, 31 בדצמבר, 2019, מלון הרלינגטון, אשקלון

9:30-10:00 תיקון עולם: בישראל ובתפוצות – TOM של מכון ראות 

10:00-11:00 תמיכה וליוויי עסקים – המרכז לעידוד עסקים של הסוכנות היהודית, קרן-שמש, עמותת ארץעיר

11:00-11:15 הפסקת קפה

11:15-12:00 ישראלים משפיעים - דיפלומטיה ציבורית חדשנית 

12:00-12:30 סיכום הכנס

* ייתכנו שינויים בתכנית

יזמות ישראלית, עסקית וקהילתית, חובקת עולם


