
אודי מרילי, מייסד ומנהל של חברה המתמחה ביזמות ובפיתוח פרויקטים חברתיים לשילוב 
אנשים עם מגבלה בקהילה. במהלך השנים הקים רשת של ארבעה בתי מדרש לציבור חרדי 

המתמודד עם קושי נפשי; ובנוסף החברה מלווה ומשלבת מאות אנשים עם קושי נפשי, ערבים 
ויהודים, בתעסוקה בשוק החופשי. מיזם חדש נוסף הוא דיור קהילתי עבור אנשים עם אוטויזם 

ופיגור בשיתוף הגרעינים התורניים בפריפריה. בעברו כיהן אודי כמדריך ורכז בהוסטל לנוער 
עבריין חרדי חברותא ובמרכז הגמילה רטורנו. הוא בעל תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול 

מאוניברסיטת אריאל ותואר שני בחינוך מאוניברסיטת בר אילן. גר בירושלים.

אליאור עמר, עיתונאי, פעיל חברתי, ציבורי ועסקי. חבר מועצת העיר קרית מלאכי ויו"ר 
האופוזיציה, חבר הועד המנהל בתנועת דרכנו, עיתונאי מקומי ובעל עסק עצמאי בתחום ניהול 
מדיה דיגיטלית ושיווק. במסגרת פעילותו הציבורית מנהל מזה שנים ארוכות מאבק למען צדק 

חלוקתי בין קרית מלאכי לשכנתה המועצה האזורית באר טוביה. במשך 10 שנים שימש אליאור 
ככתב, עורך ומו"ל של עיתון מקומי בקרית מלאכי והסביבה. בעברו ניהל את מערך הטלמרקטינג 

הארצי של מפלגת העבודה. אליאור סטודנט לתואר ראשון במינהל ומדיניות ציבורית במכללה 
האקדמית ספיר, ובוגר תכנית המנהיגות 120. קצין הסברה במילואים בפיקוד העורף 

ותושב קרית מלאכי.

אורנה היילינגר, מייסדת ומנהלת של נטיקה באיגוד האינטרנט הישראלי, המקדמת נושאים 
הקשורים לשימוש מיטבי ברשת, בהם קידום מודעות, יצירת אקו סיסטם מחולל שינוי, 

הפעלת קו חם למענה לנפגעים והובלת קמפיינים בנושא. כחלק מפעילות נטיקה הקימה 
את קהילת מרחבי הרשת, בה פעילים מומחים מתחומים שונים )חינוך, נפש, הורות ורשת( 

במטרה להחליף ידע, ליצור שפה משותפת, לקדם חיבורים, שותפויות ולהוביל פעילויות לטובת 
הציבור. במקביל, מובילה מיזם משותף מטעם קרן ילדים בביטוח לאומי ואיגוד האינטרנט בנושא 

בריונות רשת בקרב נוער בסיכון, הכולל 13 תוכניות שונות, חלק יישוביות וחלקן של עמותות 
שונות הפועלות בנושא. גרה בכפר סבא.

אמירה קאסם, מנהלת הדרכה ופיתוח ידע בארגון אלפנאר המפעיל מרכזי ריאן לקידום 
התעסוקה בחברה הערבית, תכנית ממשלתית בתמיכת משרד העבודה והרווחה והשירותים 

החברתיים, שמטרתה לסייע בשילוב האזרחים הערבים בישראל בשוק העבודה. בנוסף אמירה 
היא פעילה חברתית המעורבת בהקמת קהילה מקומית מעורבת במקום מגוריה. בעבר ניהלה 

תכניות חינוכיות וחברתיות מגוונות ועבדה כמנחה בתחום הדיאלוג בין ישראלים ופלסטינים, 
ערבים ויהודים. בעלת תואר שני בניהול מלכ"רים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ומוסמכת 

בהנחיית קבוצות. במקור מהישוב אבו גוש, עברה לצפון וגרה בנוף גליל )נצרת עלית(. 
נשואה ואם לשניים. מאמינה בחיבורים בין זהויות מגוונות במטרה ליצור מרחב משותף 

לאזרחים במדינה. 

משתתפי
קו. לאב 
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גיטי קרפפן, יזמת שותפה ומנכ"לית של חברת נעמי מדיקל ומנהלת עסק משפחתי של הפקת 
אירועים. נעמי מדיקל הוקמה בשיתוף פעולה עם יזמים ממגוון מקצועות ומגזרים, היא מפתחת 

טכנולוגיה חדשנית של טיפול באמצעות אולטראסאונד ושדות חשמליים ועתידה לספק מענה 
רפואי פורץ דרך בתחום של בעיות פוריות. בעבר עסקה בחשבונאות בחברת החשמל. 

גיטי בוגרת תכנית המנהיגות של מכון מנדל בירושלים וסטודנטית לתואר ראשון בפסיכולוגיה 
ויחסים בינלאומיים באוניברסיטה הפתוחה. גרה בבית שמש ואם לשישה ילדים, בוגרת מוסדות 
בית יעקב ומנהלת חיים בעלי אופי חרדי. מאמינה בשילוב חרדים ממציאים בזירה הטכנולוגית 
של ישראל ובמפגש ובדינמיקה בין אנשים שונים כחלק ממאמץ להיות אנשים טובים, עמוקים 

וחדשניים יותר.

יותם רשף, מנהל ההאביטוס בגן הבוטני בירושלים, האב לארגונים ולמיזמים ירושלמים 
המקדמים קיימות סביבתית וחברתית; ומפעיל תכניות קהילתיות בתחומים של סביבה וחקלאות 
עירונית בגן הבוטני וברחבי ירושלים. יותם הוא מייסד שותף של שני מיזמים חברתיים-עסקיים 

התורמים לשינוי חברתי בבאר שבע - הכלבויניק מחסן ציוד שיתופי והנגרייה הקהילתית. בנוסף, 
כיהן כמנהל תחום עסקים חברתיים ופיתוח משאבים בארגון הרשת בעמותת ארץ עיר בבאר 

שבע, כשליח צעיר של תנועת הנוער "הבונים דרור" מטעם הסוכנות היהודית בוונקובר, קנדה, 
והירצה במכללה למנהל בנושא יזמות חברתית. יותם הוא בוגר תואר ראשון בעבודה סוציאלית 

ותואר שני במנהל עסקים במסלול מנהיגות חברתית, שניהם מטעם אוניברסיטת בן גוריון 
בנגב. לפני שירותו הצבאי התנדב לשנת שירות בקהילה החינוכית ניצנה בנגב. שירת כקצין 

קרבי בחטיבת הצנחנים וקצין בריאות הנפש במילואים. יותם נולד וגדל בקיבוץ יגור, דור רביעי 
בקהילה שיתופית, והיום גר בבית זית.

חנאן סרחאן, מפקחת מנהל חברה ונוער במשרד החינוך, ובתפקידה רותמת שותפים לתהליכי 
בניה וביסוס של תשתיות עבודה בחינוך הבלתי פורמאלי בחברה הערבית במחוז הצפון. זכתה 

באות הצטיינות על עבודה צוותית כחלק מצוות הפיקוח במחוז והיא נבחרה לקשר 
בין המחוז לאגף חברה ערבית במטה. לפני כן, חנאן ניהלה מרכז פסג"ה שהיה אחראי על מיפוי, 

בניה והפעלה של תהליכי פיתוח מקצועי לעובדי הוראה בצפון והובילה את המרכז לתו תקן 
בינלאומי באיכות ומצוינות הניהול על פי מודל EFQM. בוגרת לימודי תעודה בייעוץ ארגוני, 

תואר ראשון בחינוך וסוציולוגיה ותואר שני בייעוץ חינוכי, כולם מאוניברסיטת חיפה; בוגרת 
 .EFQM התכנית להכשרת מנהלים במכללת אורנים ובעלת תעודת מנחה ובוחנת ארגונים במודל

בתהליך כתיבת מחקר מדעי על השפעת החינוך הבלתי פורמאלי באוניברסיטת בר אילן. 
גרה בכרמיאל, נשואה ואם לשלושה. 

יעל אלחרר, עובדת במכון הגאולוגי במשרד האנרגיה כמנהלת תחום תקציב ותכניות עבודה, 
מנהלת יחידת חוזים והתקשרויות וממונה על הגיוון התעסוקתי במשרד; והיא נבחרה להשתתף 

ב"מועדון המנהיגות", פורום מצומצם של ממוני גיוון מובילים ומצטיינים באגף גיוון תעסוקתי 
בנציבות שירות המדינה. בנוסף, יעל היא פעילה חברתית הפועלת לקידום תעסוקת חרדים 

בשירות המדינה ומנהלת בהתנדבות קהילה של עובדי מדינה חרדים; ומתנדבת גם כראש צוות 
מטעם עמותת פעמונים, שם היא מלווה משפחות שנקלעו למשבר כלכלי להבראה והתנהלות 

כלכלית נכונה. בעלת תואר ראשון במנהל עסקים מהקריה האקדמית אונו, תואר שני בהצטיינות 
בממשל ומדיניות ציבורית מאוניברסיטת בר אילן ותעודת הוראה מטעם סמינר בית יעקב חרדי. 

גרה בבית שמש.
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ארז פרלמוטר, יזם ותיק בתעשיית ההיי-טק, מייסד שותף ויו"ר הדירקטוריון של כל זכות. כל זכות הוא 
מלכ"ר המפעיל אתר אינטרנט המרכז ומנגיש את כל המידע על זכויות תושבי ישראל ואופן מימושן, 

במגוון תחומי החיים וללא תשלום. באתר משתמשים כמיליון ורבע איש מדי חודש והוא נגיש בעברית, 
ערבית ואנגלית. בנוסף לכך, ארז הוא יועץ בכיר לרשות החדשנות של מדינת ישראל ומלווה בהתנדבות 

מספר יוזמות חברתיות. בתעשיית ההיי-טק ייסד או היה חבר הנהלה בכיר בשלושה סטארט-אפים 
חדשניים שפעלו בעיקר בשוק האמריקאי ואחד מהם עשה "אקזיט" כלכלי מוצלח. ארז בעל תואר ראשון 

במתמטיקה ומדעי המחשב בהצטיינות, ותארים שניים במנהל עסקים ובפילוסופיה בהצטיינות, 
כולם מאוניברסיטת ת"א. את הקריירה המקצועית שלו החל כקצין עתודאי ביחידה הטכנולוגית של 

חיל האוויר, ממנו השתחרר בדרגת רס"ן. רשומים על שמו שני פטנטים בארה"ב והוא הירצה על יזמות 
חברתית במסגרת TEDx. גר עם משפחתו ברמת גן.

ארז 
פרלמוטר

יעקב יוסף טייכמאן, עובד מחקר בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, מרצה בקריה האקדמית 
אונו וסגן יו"ר הועד המנהל בעמותת לשמ"ה, לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש. 
בעשור האחרון עוסק בקידום זכויות אנשים עם מוגבלות בדגש על מתמודדים עם מגבלה 

נפשית במגזר החרדי. היה מהמקימים של פרויקט לב בקהילה, פרויקט העוסק בקידום זכויות 
של אנשים עם מוגבלות בקהילה החרדית, ומסייע בניהולו. בעל תואר ראשון במדעי החברה 

והרוח במהאוניברסיטה הפתוחה ותואר שני בקרימינולוגיה מאוניברסיטת חיפה. גר בירושלים.

יעקב יוסף 
טייכמאן



ירדן זורנברג, עד לאחרונה כיהן כמנהל החדשנות ביוזמה הלאומית FoodTech של אראל מרגלית. 
לפני כן הקים וניהל את פרויקט תן, ארגון פיתוח בינלאומי, במסגרתו הקים והפעיל שמונה מרכזי 

פעילות בשבע מדינות ברחבי העולם העובדים בתחומי הבריאות, החקלאות והחינוך. בעבר ניהל ירדן 
את פרויקט 'אחרי לבגרות', תכנית ארצית לנוער בסיכון, והקים פעילויות משותפות לילדים פלסטינים 

ויהודים. בעל תואר ראשון במדעי ההתנהגות מאוניברסיטת בן גוריון, תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית 
מאוניברסיטת חיפה, וסיים את לימודי תוכנית המנהלים EMBA באוניברסיטה העברית במיקוד על עולם 

ההון סיכון. גר בירושלים, בן הזוג של יעל ואב לשניים.

נזאר דעקה, מוביל יוזמה לקידום פדגוגיה מוטת עתיד לפיתוח מיומנויות המאה העשרים ואחת 
במערכת החינוך, מרצה למנהיגות חינוכית במחלקה לחינוך ולקהילה במכללת כנרת ומרצה 

ללימודי מנהיגות במדרשה למנהיגות ישראלית משותפת במכללת עמק יזרעאל. בנוסף, מכהן 
כחבר ועד מנהל של העמותה למנהיגות ישראלית משותפת המפעילה מדרשה למנהיגות ערבית 

יהודית, חבר בצוות המחקר של מרכז החוסן הלאומי באוניברסיטת אריאל, בקבוצת הפיתוח 
תקווה ישראלית בחינוך ובקהילת המובילים - חינוך לחיים משותפים במרכז אקורד לפסיכולוגיה 

חברתית באוניברסיטה העברית. עד 2019 ניהל את בית הספר הערבי המקיף במטה יהודה, 
ולפני כן ניהל מוסד טיפולי בשפרעם. בעל תואר ראשון בלימודי המזרח התיכון ותואר שני 

במנהל וביטחון לאומי, שניהם מאוניברסיטת חיפה ובוגר תוכנית המנהיגות האזורית של מכון 
מנדל למנהיגות. נזאר שירת במערך משאבי אנוש בצה"ל והשתחרר בדרגת סא"ל. 

דרוזי, נשוי ואב לשלושה, גר בשפרעם.

מרב שני, מנהלת שותפויות ומנהלת הרשת הגלובלית של בתי הספר התאומים ביחידת 
השותפויות בסוכנות היהודית, במסגרתה מובילה את התוכנית המשותפת עם משרד החינוך 

ומשרד התפוצות. לפני כן עבדה בעמותת עלם, במשרד המדע, במשרד השיכון ובכנסת. 
מרב היא אשת קהילה וחברה, בעלת ניסיון רב בניהול שיתופי פעולה ומיזמים משותפים, 

פיתוח וליווי תוכניות ועבודה עם מנהיגות מתנדבת, עם יהדות התפוצות ועם משרדי ממשלה; 
מגשרת ומדריכה בקורסי גישור. בעלת תואר ראשון ביחב"ל ובמדעי המדינה מהאוניברסיטה 

העברית ותואר שני בניהול קונפליקטים ומשא ומתן מאוניברסיטת בר אילן. גרה במודיעין, 
נשואה ואם לשלושה.

פדוה בושנאק, עורכת דין בעלת משרד עצמאי. בנוסף, מכהנת כדירקטורית בחברה הכלכלית 
למשגב, מייסדת וחברת ועדת ביקורת בעמותת נקי לתרבות הניקיון בישראל 

)חינוך, הסברה ומחקר(, ומקדמת מיזם חברתי-תיירותי שיעסוק בקולינריה גלילית רב תרבותית 
ויהווה פלטפורמה לשיתופי פעולה בין תושבי הגליל על גווניהם. כמו כן פדווה שותפה 

לבניית סדרת טיולים סביב סיפורי נשים ערביות ויהודיות מהגליל. בעלת תואר ראשון במשפטים, 
תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני במנהל ומדיניות ציבורית, כולם מאוניברסיטת חיפה. 

נשואה ואם לשניים. נולדה בכפר דיר חנא למשפחת איכרים, גרה בישוב סלמה. 
פדווה מאמינה בפוטנציאל העצום שיש בחיבור ובמפגש בלתי אמצעי בין אנשים ליצירת שינוי 

תודעתי, הבנה והכלה.

מרב 
שני

פדוה
בושנאק

ירדן 
זורנברג

נזאר 
דעקה

סמנכ"לית פיתוח משאבים בעמותת כוכבי המדבר, הפועלת לפיתוח דור חדש של מנהיגות 
בדואית צעירה. יעל חברה בהנהלת הארגון ובתפקידה אחראית על שיווק, יחסי ציבור וגיוס 

משאבים ושותפים. לפני כן עסקה יעל בחינוך בלתי פורמאלי ובידיעת הארץ בסוכנות היהודית, 
בחברה להגנת הטבע, בעמותת אחריי, ובמרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע. בוגרת תואר ראשון 

בהצטיינות בסוציולוגיה וניהול, ותואר שני בסוציולוגיה, שניהם מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, 
ומוסמכת כמורת דרך. 

נשואה ואם לארבעה. נולדה וגדלה כדור שביעי בירושלים ועברה עם משפחתה לקיבוץ כרמים 
בנגב מתוך החיבור לאנשים ולנוף המדבר.

יעל 
ביאלר רחמים

רחלי עמר ניניו, מנהלת פיתוח והדרכה בארגון OU ישראל; יזמת חברתית ומנהלת קהילות 
אחו״קי ו- AhukiNation לקידום אחריות חברתית, יזמות וקהילה; ומנהלת דיגיטל ומרצה 

בתחום הרשתות החברתיות. בעברה כיהנה כשליחה חינוכית לקהילה היהודית בבוסטון.
רחלי בעלת תואר ראשון ושני במנהל חינוכי ותעודת הוראה בתנ״ך, כולם מאוניברסיטת בר אילן. 

כתבה תזה על חוויות שיא בחייהם של מנהלי בתי ספר כמעצבים ומשנים דפוסי ניהול. 
במקור מבית שמש, גרה בירושלים, נשואה ואם לשניים. חובבת צילום בסמארטפון. 

רחלי 
עמר ניניו



תום מהגר, מנכ"ל עמותת עמר"ם הפועלת ללקיחת אחריות מצד המדינה על פרשת 
ילדי תימן, מזרח ובלקן. בנוסף, תום הוא בלוגר באתר העוקץ )עברית וערבית( ומפרסם טורים 

באתרים 972+ ומידל איסט איי )אנגלית(. בעבר כיהן כדובר יוזמות קרן אברהם 
וכמנהל מחלקת התקשורת של מרכז עדאלה. לפני כן עבד במוקד להגנת הפרט, ברופאים 
לזכויות אדם ובקו לעובד. בעל תואר ראשון בקולנוע וטלוויזיה ותואר שני במדע המדינה, 

שניהם מאוניברסיטת תל אביב, והיה עמית מחקר באוניברסיטת הרווארד בשנה האקדמית 
2019-2020. גר בתל אביב.

תום 
מהגר

שמואל רוזנגרטן, פועל למען אוכלוסית הקשישים בישראל בשני ערוצי פעילות:  מייסד ושותף 
בעמותת כאן בשבילם המקיימת פעילויות להפגת בדידות בקרב קשישים ופועלת לקדם בטיחות 

חייהם ובתיהם; ומייסד מיזם התנדבות לטובת קשישים בודדים בעמותת איחוד הצלה. 
קודם לכן פיתח תוכנית קשרי קהילה חרדית במט"י ירושלים, וניהל את גני הילדים של רשת 

בתי ספר שובו, שם גם היה אחראי על פעילויות חינוכיות בלתי פורמליות. בוגר השכלה תורנית 
גבוהה מהרבנות הראשית, בעל תעודת יועץ ארגוני ומגשר מוסמך, ולומד לתואר ראשון בחינוך 
במכללת אורות ישראל. גר במודיעין עילית, נשוי ואב לשמונה. מאמין כי לכל אדם יש מה לתת 

ומכל אדם יש מה ללמוד.

שמואל 
רוזנגרטן

רבקה יפית הירש, מובילת קהילות, יועצת, מרצה ומנחה במגזר הפרטי ובמעוף, בעיקר לנשים 
בתחום העסקי. רבקה מנהלת את העסקיות - קהילת מעוף לנשות עסקים בירושלים, 
בנימין והשומרון, עבור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והמסחר; 

ומלווה יזמים ומנהלי קהילות בהקמת קהילות עסקיות אזוריות בפרויקטים מטעם רשויות 
מקומיות. רבקה היתה שותפה בצוות ההקמה של פרויקט אימון עירוני בראשל"צ ואחראית 

אינטק. לאורך שנים עוסקת בהנחיה ובליווי פרויקטים חברתיים קהילתיים בשילוב כלים 
עסקיים, דוגמת חנויות יד שניה ומרכזי נשים; ומאמנת נשים בתהליכי פרידה וגירושים ובשיקום 
מזוגיות אלימה בתהליכים אישים וקבוצתיים. בעלת תואר ראשון בחינוך )בהצטיינות( ממכללת 

תל חי. שירתה בנח"ל. חוזרת בתשובה, גרה בשילה, נשואה ואם לארבעה. רבקה בעלת רצון 
להשפיע וליצור חיבורים משמעותיים ועשייה חברתית בעיקר בקידום נשים, מתוך שיח וחיבורים 

בין ההגירה לישראליות, בין החילוני לדתי, בין המרכז לפריפריה, בין השמרנות לחדשנות.

רבקה יפית 
הירש


