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 )UJA קו. לאב נוסדה על ידי הפדרציה היהודית של ניו יורק )
משותפת; יה  עשי דרך  חברתית  דות  לכי לקדם  במטרה 
והיא מציעה תכנית שנתית, קהילת בוגרים ופעילות מותאמת לארגונים.

במעבדה לחיבורים נפגשים אנשים בעלי השפעה ממגוון זהויות, כדי 
להכיר, לחקור, להעמיק, להתנסות ולקדם יוזמות חברתיות משותפות.

היעוד של קו. לאב הוא לבסס מציאות שבה שונות היא בסיס לחיבור
ומקור לעשייה, לצמיחה ולחוסן חברתי.



אפרים רוזנשטיין 
מנהל חברה חרדית בלאומית שירותי בריאות. בתפקידו זה מרכז את כל התחום החרדי בקופת החולים ברמה האסטרטגית, הנראות, 

המיתוג והשירות. בנוסף לתפקידו, מתנדב כחובש בארגון רפואת החירום איחוד הצלה וכרכז מתנדבים בפרויקט מחוברים לחיים 
של ארגון עזר מציון, פרויקט של הסעות חולים לטיפולים. בימים אלו מקים את עמותת לב איילה ע"ש בתו איילה ע"ה שנפטרה 

מלוקמיה. העמותה תלווה חולים בבתי חולים ותתמוך מול קופות החולים והמערכת הרפואית הכללית ותיתן מענה לכל אזרחי ישראל. 
בעברו  התנדב בעמותת דו שיח העוסקת בחיבור וגשר לחברה הישראלית בין חרדים וחילונים. אפרים הוא בעל תואר ראשון במדעי 

המדינה מהאוניברסיטה הפתוחה; ותואר שני בניהול מערכות בריאות מאוניברסיטת בר אילן. נשוי, אב לשבעה ילדים וגר בישוב אלעד.

בעז גלעדי
איש חינוך, בעל ניסיון רב בהוראה ובניהול מערכות חינוך, מנכ"ל מדרשת מעמקים המפעילה רשת בתי ספר תיכוניים תורניים. בנוסף, מייסד ומנהל 

בהתנדבות את עמותת מצולות לקידום ספורט הצלילה בישראל, הפועלת להנגשת עולם הספורט הימי בקרב נוער בסיכון ואוכלוסיות מיוחדות. 
בעבר עסק בחינוך בלתי פורמאלי בארץ ובארה"ב, הקים בית ספר לנוער נושר בצפון, ניהל מוסדות חינוך וכיהן כמנהל אגף החינוך במועצה 

האזורית מרום הגליל. בעל תואר ראשון בלימודי א"י וארכיאולוגיה בהצטיינות מאוניברסיטת בר אילן; בעל תואר שני במנהל מערכות חינוך 
מאוניברסיטת תל אביב; ובוגר קורסים רבים, בהם קורס דירקטורים. בעז שירת בצבא כקצין ביחידה ללוחמה בטרור. נשוי ואב לארבעה ילדים, 

מתגורר בהושעיה.

אפרת אטון
עורכת דין, מנהלת שותפויות ואסטרטגיה ברשות הצעירים בעיריית ירושלים. בעברה עבדה כעורכת דין בשוק הפרטי והתמחתה 

בתחומים המוניציפליים והמסחריים. אפרת היא מהמייסדות וחברת ועד מנהל של עמותת 0202 - נקודות מבט מירושלים, המספקת 
הצצה למציאות בירושלים כפי שהיא נחווית על ידי מגוון תושביה; וממייסדות עמותת יוצאים לשינוי, המסייעת ליוצאי החברה 

החרדית להשתלב בחברה הכללית ופועלת להבטחת זכיותיהם של היוצאים בשאלה. אפרת בעלת תואר ראשון במשפטים מהקריה 
האקדמית אונו; תואר שני בדיפלומטיה, אסטרטגיה וממשל מהמרכז הבינתחומי הרצליה; ומוסמכת לעריכת דין.

גדלה בשכונת בית וגן בירושלים. 

אאוס אגבריה 
יזם חברתי-כלכלי בתחום קידום תעסוקה וחינוך. מייסד ומנכ"ל ערכים יזמות חברתית העוסק בין היתר בקידום תעסוקה לאוכלוסיות 
מוחלשות על ידי פיתוח מיזמים והעסקה ישירה. קודם לכן עסק בתחום של קידום מדעים וטכנולוגיה לתלמידי בתי ספר בחברה הערבית. 

בעל תואר ראשון במנהל עסקים ממכללת רופין. גר באום אל פחם. 

אלה דרי 
מנהלת תכניות בעמותת אלומה, צעירים לשם שינוי. כיום מובילה את התכנית הלאומית של המל"ג להנגשת לימודים אקדמיים לבוגרי 

 ;STEM-החינוך החרדי וליווי סטודנטים להצלחה. בעבר ניהלה תכניות נוספות ובהן תכנית לליווי סטודנטים מהפריפריה בתחום ה
ותכנית לצמצום נשירה מהשכלה גבוהה במודל של אג"ח חברתי )הראשון בישראל(. בעלת תואר ראשו במדעי המדינה וניהול משאבי 
אנוש מאוניברסיטת בר אילן; תואר שני בניהול ומדיניות ציבורית מאוניברסיטת בן גוריון; וקורס דירקטורים למגזר החברתי של המרכז 

הבינתחומי הרצליה. אלה נשואה ואם לארבעה בנים, גדלה ומתגוררת במושב בני דרום, מושב שיתופי דתי וחקלאי.



ורד אברהמוף
מנהלת מחלקת החינוך הקדם יסודי בעיר באר יעקב. בעשור האחרון מילאה מגוון תפקידים באגף החינוך בעיריית לוד החל מקצינת 

 go2films ביקור סדיר, ניהול מועדוניות חינוך ורווחה וניהול מחלקת גני ילדים. בעבר ריכזה את תחום הפצת הסרטים בישראל בחברת
המתמחה בהפצת סרטים בעלי ערך חברתי וחינוכי, וכן ריכזה את תחום דירות ההכשרה לבוגרי בית חינוך עיוורים בירושלים. 

ורד חברה בגרעין התורני בלוד ובשנים האחרונות שותפה בהקמה ובהפעלה של פרויקט שולחן השבת, בו סועדים עשרות בודדים 
ונזקקים סעודות שבת וחג במתנ"ס המקומי. בשנת הלימודים תשפ"א כיהנה כיו"ר הנהגת ההורים באולפנת צביה לוד. בעלת תואר 

ראשון ביעוץ חינוכי ותושב"ע, ותואר שני במנהל מערכות חינוך, שניהם ממכללת אורות ישראל.

ח'ולוד אבו אחמד
מנהלת מחלקת שותפויות ומדיה במיזם קו אימפקט לקידום תעסוקה בחברה הערבית. קודם לכן כיהנה כיועצת פרלמנטרית לח"כ 

סמי אבו שחאדה מהרשימה המשותפת וניהלה את פרויקט המלגות של האגודה לתרבות ערבית. ח'ולוד מונעת מהרצון לקדם 
את החברה הערבית במדינה ובכלל, לקדם צעירים ערבים בלימודים ובתעסוקה, מתוך שותפות אמיתית בין הקהילות והקבוצות 

השונות בישראל. בעלת תואר ראשון במשפטים מהמכללה האקדמית צפת. ילידת נצרת וגרה בחיפה.

מנחם שפירא
משנה לראש עיריית בני ברק ומנהל המחלקה המוניציפלית מטעם דגל התורה, וכן מנהל מערכות בחירות לכנסת ולמוניציפלי. 

במסגרת פעילותו הציבורית מנהל ומלווה כמאה נציגי מפלגת דגל התורה ב-45 רשויות מקומיות ומועצות אזוריות בהם ראשי ערים, 
סגנים וחברי מועצה, מגבש הסכמים קואליציוניים ועוקב אחר יישומם. בעבר כיהן כיועץ לסמנכ"ל שירותי בריאות כללית, חבר ועד 

מנהל פעיל ברשת הגנים של אגודת ישראל וחבר הנהלת העיר מודיעין עילית. בנוסף יזם פרויקטים לפתרון דיור לזוגות צעירים 
ללא מטרות רווח. גר בבני ברק.

נועה אורן
מנהלת פרויקטים של תחבורה חכמה בתחום ניהול ביקושים בחברת נתיבי איילון. לפני כן ייסדה וניהלה את המשרד הישראלי של 
חברה גרמנית העוסקת באיתור יורשים לרכוש שהולאם בזמן מלה"ע השנייה; וקודם לכן עבדה במגוון תפקידים בעמותת אופנים, 

הפועלת לקידום שוויון הזדמנויות של ילדים בפריפריה. בעלת תואר ראשון בפוליטיקה וממשל ובפסיכולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון, 
ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן, את שניהם סיימה בהצטיינות. נועה בעלת ניסיון רב בהובלת מיזמים ופרויקטים 

מורכבים חוצי מגזרים ומאמינה שעשייה משותפת היא גשר בין זהויות מגוונות. גרה ברחובות אך חולמת לחזור לגליל המערבי שם 
נולדה ובה חיה את מרבית חייה.

דורון זקצר
יזם ופעיל חברתי, נלחם מדי יום על מנת להתאושש מתאונה קשה שאירעה במדבר באפריל 2019, ולחזור לחיים נורמליים ולשגרה 

גם במצב של נכות מלאה. בעברו עבד בתחום ההייטק בחברת SAP ולאחר מכן הלך אחרי ליבו לתחום החברתי. דורון ניהל קמפיינים 
לגיוס כספים עבור טיפולים רפואיים מצילי חיים במשך 20 שנה במתודולוגיה שפיתח, הקים מיזם עסקי חברתי בשם הקניון החברתי 

ועבד בעמותת ציונות 2000 בניהול עסק חברתי של גינון לנוער חרדי חוזר בשאלה בעיר אשדוד. שירת בחיל השריון והיה בשירות 
מילואים פעיל 24 שנים עד לפציעתו. בעל תואר הנדסאי מחשבים ממכללת עמק הירדן, נשוי, אב לשניים וגר בקיבוץ חצור.

הישאם סלימאן
שחקן ויוצר, מרצה במכללת גליל מערבי עכו. עבד ברוב התיאטראות בארץ - הקאמרי, הבימה, אלמידאן, פרינג' נצרת, הלאומי 

הפלסטיני, אלגאול. הקים את מעבדת התרבות - תיאטרון אנסמבל פרינג' נצרת ומאז המנהל האמנותי שלו; והקים את שלוחת בית 
הספר למשחק יורם לוינשטיין בנצרת ומכהן כמנהלה האמנותי. ביים וכתב הצגות במסגרת פרינג' נצרת. ההצגה סיפור שטרם נולד 

בעיבודו ובבימויו זכתה בבימוי הטוב ביותר בפסטיבל מרוקו ובפסטיבל תאטרונטו. שיחק בסרטים ובסדרות רבות בהן פאודה, בית לחם, 
החיים זה לא הכל, ארץ פצועה, כבודו, מינכן, אללמידנה, אילת, שער ירושלים, עבודה ערבית, מרכז בגדאד. עבד בהדרכות ובהנחיה 

של קבוצות במרכזים קהילתיים ובבתי ספר. בוגר בית ספר למשחק יורם לוינשטיין. גר בנוף הגליל.



נתי חסון
יועץ אסטרטגי לקרנות, ארגוני מגזר שלישי ורשויות מקומיות בדגש על פיתוח כלכלי. בעל ניסיון רב בתחום הציבורי כסמנכ"ל מפלגת 

כולנו, בה היה האחראי על פעילות המפלגה לאורך כל שנותיה, וכן בתחום הפרטי כמנהל פרויקטים   בחברת אנרגיה גדולה. 
בעל תואר ראשון בגיאולוגיה וכלכלה ותואר שני במנהל עסקים )באנגלית, בשיתוף עם אוניברסיטת קולומביה(, שניהם מאוניברסיטת 

בן גוריון. כסטודנט לתואר שני כיהן כיו"ר אגודת הסטודנטים בבן גוריון. נתי בוגר קורס חובלים ואוהב מאוד את הים, גר בירושלים 
עם בת זוגו ושלושת ילדיהם.

הרב נתנאל חיים שרון 
מרצה תורני ורב קהילת מקדש שלמה בשכונת גילה בירושלים. מורה הוראה בבית ההוראה שעל יד בית הדין הליכות עולם, ותלמיד 
ללימודי דיינות בבית המדרש ע״ש שמעון מיכאל סללאם בירושלים. עורך ספרים וכתבי עת תורניים ומשמש עורך תוכן תורני באתרי 

יהדות. בוגר ומוסמך לרבנות מטעם בית מדרש גבוה להוראה ודיינות דרכי דוד בירושלים והרבנות הראשית לישראל. בוגר תכנית 
מנהיגות של מכון מנדל. נתנאל יזם, פעיל חברתי ומקדם מעגלי שיח בין חרדים לדתיים וחילונים; ובעבר ניהל מדרשות נוער מטעם 

ארגון שלום לעם. גר בירושלים, נשוי ואב לארבעה.

עליזה סילוורה
מנהלת מרכז גישור ויישוב סכסוכים בקהילה ברמלה, שמטרתו ליצור תהליך של שינוי חברתי לצמצום הקונפליקטים בחברה המגוונת 

ברמלה. בתפקידה היא מובילה תהליכי דיאלוג, שיתופי פעולה ובניית הסכמות בין מנהיגי קהילות, הרשות המקומית והמשטרה, 
ומנהלת ממשקים מול משרדי ממשלה, ארגונים וקהילות שונות. בנוסף היא מכהנת בהתנדבות כיו"ר התאחדות מרכזי הגישור 

והדיאלוג בקהילה. בעבר עבדה עליזה כמנהלת פרויקטים ומנהלת קשרי לקוחות במרכז לפיתוח יזמות באזור מודיעין, ובחברת מחקר 
וייעוץ פוליטי כעוזרת מנכ"ל. בעלת תואר ראשון בפוליטיקה ותקשורת ממכללת הדסה ותעודת גישור ממכון גבים. גרה ברמלה.

נורית יעקבס-ינון
יוצרת, במאית ומפיקת סרטים, אמנית ואוצרת בעלת 'סרטי אלומה'. מרצה לקולנוע, אמנות, יהדות ומגדר ופעילה חברתית בתחומים 

אלו. סרטיה הוצגו בפסטיבלים והוקרנו רבות בארץ ובעולם ומיצבי הוידאו-ארט שלה הוצגו בגלריות ומוזאונים בארץ ובארה"ב.
יוזמת ומובילה של המיזם מי בפנים ומי בחוץ הכולל תערוכות, מיצבי וידאו ארט, סרטים, ספרים, הרצאות ופעילות חברתית להעלאת 

סוגיות הגיור, הממזרות, זכות הנשים לבחור ולהיבחר לשיח הציבורי וקריאה לתיקון. בשנת 2021 יצרה עבור ערוץ כאן 11 סדרת 
טלוויזיה בשם שאלה תשובה בה יוצאים בשאלה וחוזרים בתשובה נפגשים לחברותא בבית ביאליק; ואצרה שתי תערוכות: 

גוף הטקסט, על אומנות פמיניסטית בדתות המונותאיסטיות, והתערוכה תיקון חצות, על המאבק למיגור אלימות מינית שהוצגה 
במרחב החברתי )מועדון הפוסיקט לשעבר(. נורית היא ממייסדות וממובילות פורום הקולנועניות ויוצרות הטלוויזיה בישראל, וממייסדי 
ומובילי נחת רוח, קהילה הלכתית שיתופית בשוהם; חברת האקדמיה לקולנוע בישראל וחברת מערכת כתב העת דעות בהוצאת נאמני 
תורה ועבודה. בוגרת בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה מעלה בירושלים; בעלת תואר ראשון בהצטיינות בחינוך לתקשורת ובעלת תעודת 

הוראה; ותואר שני בהיסטוריה של ארה"ב בתוכנית רודרמן למצטיינים באוניברסיטת חיפה. נשואה, אם לארבעה וגרה בשוהם.

ראויה חנדקלו
מנהלת פעילות חברה ערבית בתכנית אשת חייל בארגון בעצמי. לפני כן היתה אחראית פיתוח מוניציפלי ואזורי באשכול רשויות המפרץ; 

הקימה וניהלה את היחידה לפיתוח כלכלי ושותפויות בעיריית עראבה; ועבדה כעורכת דין קהילתית במגזר החברתי לקידום זכויות 
המיעוט הערבי וזכויות נשים בכלל ופלסטיניות בפרט. ראויה היא יזמית ומרצה בתחום החברה הערבית והשלטון המקומי. בעלת תואר 

ראשון מהמכללה האקדמית נתניה ותואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לשלטון המקומי מאוניברסיטת חיפה במסגרת תכנית צוערים 
לשלטון המקומי. כתבה ניירות עמדה ומאמרים בנושאים שונים. גרה בנוף הגליל.



שרון בריק דשן
מנכ"לית קולך – פורום נשים דתיות, העוסק בפמיניזם דתי ופועל למען קידום מעמדה של האישה הדתית, שוויון ומנהיגות 

נשית. בתפקידה הקודם ניהלה את תחום החיילות הדתיות בארגון אלומה, בו פיתחה את הנגשת אפשרות השירות הצבאי בפני 
בוגרות החינוך הממלכתי דתי, את ההכוונה שלהן בתהליך הגיוס ואת ליווי החיילות בעת שירותן. נוסף על כך היתה במשך עשור 

חברת הנהלה בהתנדבות בקהילת בית כנסת הרמב"ן, בהנהגת הרב בני לאו, ובין השאר קידמה מעורבות נשים בבתי הכנסת 
האורתודוקסיים. שרון בעלת תואר ראשון בקרימינולוגיה ובפסיכולוגיה ותואר שני בהצטיינות ביעוץ ארגוני, שניהם מאוניברסיטת 
בר אילן; והיא בוגרת קורסים בהם: דירקטורים מטעם מכון מגיד, מנטורינג מטעם התחלה חדשה והנחיית קבוצות מטעם גישות. 

לאורך השנים שרון עוסקת בחיבורים ובקידום נשים ורואה כעת הזדמנות לעבודה שיטתית ורחבה במטרה להדק את הקשרים 
בין הקבוצות המרכיבות את הפסיפס הישראלי. גרה בירושלים, נשואה ואם לארבע בנות.

רן כהן אהרונוב
מייסד הארגון Early Starters International המקדם פרויקטים בינלאומיים בחינוך והתפתחות בגיל הרך )יוון, האיטי, גאנה, 

אתיופיה, מלאווי וליבריה(; וכן מייסד שותף של ילדותא - הארגון לשינוי בגיל הרך. לפני כן הקים וניהל את תחום הגיל הרך במכון 
לחינוך דמוקרטי והקים גם את רשת גני הילדים הגן של רן ואת בית הספר היסודי המתקדם קסם. במשך מספר שנים ליווה את 

האגף לחינוך קדם-יסודי במשרד החינוך והוביל יחד עם קובעי המדיניות במספר רשויות יישום של רפורמות חדשניות בחינוך לגיל 
הרך ברחבי ישראל. רן כותב ויוצר לילדים. ספריו מובילים את רשימות רבי המכר בישראל, שלושה מספריו עובדו לתיאטרון. 

יחד עם אחיו )יאיא מהדג נחש( יזם את פרויקט הילדים המצליח ועטור הפרסים ילדי בית העץ. בעל תואר ראשון בחינוך לגיל הרך 
ממכללת דוד ילין ותואר שני בחינוך מאוניברסיטת בן גוריון, כמו כן סיים ללמוד בתכנית ליעוץ ופיתוח ארגוני במכון אופק. 

לרן שלושה ילדים והוא מתגורר בבית נקופה.

תמי נחמיאס יוחנן 
חברה בהנהלה הבכירה של עמותת עלם הפועלת למען נוער וצעירים במצבי סיכון והדרה חברתית, ומנהלת תחום תעסוקה וליווי 

לחיים עצמאיים. לפני כן עסקה ביזום ובהקמה של תכניות חברתיות בנגב: הקמה וניהול שלוחת תכנית קו הזינוק בנגב, הקמת מרכז 
צעירים בעיר נתיבות ויזום קהילות לבני המקום. בוגרת תואר ראשון במדעי ההתנהגות ותואר שני בעבודה סוציאלית קהילתית, 

שניהם מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. עוסקת ומוסמכת כמנחת קבוצות ממסלול לימודי הנחייה באוניברסיטת תל אביב. נשואה ואם 
לשלושה בנים, נולדה וגדלה בנתיבות וכיום מתגוררת בנתיב העשרה מתוך החיבור לקהילת עוטף עזה ולנופי צפון הנגב.

רונית שניר
מזכ"לית תנועת השומר הצעיר, תנועת הנוער הציונית הראשונה, והיא האישה הראשונה שמכהנת בתפקיד זה מאז מלחמת 

העצמאות. מייסדת שותפה של תנועת הבוגרים של השומר הצעיר בה חברים מאות צעירים וצעירות החיים בקומונות ובקיבוצים 
עירוניים ברחבי הארץ ועוסקים בחינוך ובעשייה חברתית. פעילה פמיניסטית ויו"ר הועדה לקידום שוויון מגדרי ומניעת אלימות 

מינית במועצת תנועות הנוער בישראל. בעלת תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה בהיסטוריה ובאזרחות ממכללת בית ברל. 
מדריכה בכירה בתחום הוראת השואה ומדריכת מסעות לפולין. אמא לשניים ומתגוררת בקיבוץ העירוני בחריש, קיבוץ צעיר ששם 

לו למטרה לפתח את החינוך והחברה האזרחית בעיר החדשה והמגוונת הזו.


