
 )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.

קו. לאב 



איהאב ג'בארין
מנהל קרן מענקים לסטודנטים ערבים בעמותת אלמעאלי, פרשן לענייני ישראל בערוץ אלג'זירה ופרשן לענייני ערבים בערוץ 14. 
כמו כן הוא חבר במועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה במשרד המדע, חבר דירקטוריון עמותת טק2פיס ומרצה אורח בנושאי 
החברה הערבית. בעברו כיהן כמנהל מדור אסטרטגיה ויח"צ במכללת אלקאסמי. איהאב בעל ניסיון רב בייזום, הובלה וניהול של 

פרויקטים, ניהול משברים ויח"צ, קידום החברה הערבית כחלק אינטגרלי מהחברה הישראלית והתנדבות. בעל תואר ראשון בניהול 
ופוליטיקה וממשל מאוניברסיטת בן גוריון. אבא למיסק. נולד וגר בפורידיס.

איציק פשקוס 
מנכ"ל ציון - קהילה ארצישראלית בירושלים, ארגון העוסק בקהילה ותרבות יהודית ישראלית. בתפקידו הקודם ניהל את עמותת 

ציוני דרך המחברת בין סטודנטים המגיעים מרקעים וקבוצות שונות בחברה הישראלית להכרות ועשייה משותפת. קודם לכן כיהן 
כסמנכ"ל רוח חדשה העוסקת בחיזוק של ירושלים כמרכז חברתי תרבותי וכלכלי. בעבר היה שותף בהקמה של יוזמות חברתיות 

שונות בהן הסלון - מרכזי קהילה והכוון ליוצאי המגזר החרדי, ועמותת רצים ללא גבולות המחברת בין ערבים ויהודים סביב ריצה 
משותפת. לאורך השנים כיהן כחבר ועד מנהל במספר ארגונים חברתיים. בוגר תואר ראשון בהיסטוריה מהאוניברסיטה העברית 

ותואר שני במנהל עסקים מהמכללה למנהל. בוגר מערכת החינוך החרדית וישיבות חרדיות וכיום מגדיר את עצמו כמסורתי. 
גר בירושלים, נשוי לרננה, אב להלל נעם ואוריאל.

אירית צביאלי אפרת 
מנכ"לית מכון אדלר. לפני כן כיהנה כמנכ"לית חוש"ן – מרכז החינוך וההסברה של קהילת הלהט"ב, סמנכ"ל עמותת הלל וסמנכ"ל 
עמותת עולים ביחד. בעלת תואר ראשון בתיאטרון מסמינר הקיבוצים ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן. אירית מאמינה 

כי על הארגונים החברתיים לייצר פעילויות ואפשרויות אשר ישפיעו על החברה הישראלית ויביאו למיגור הגזענות והאפליה בעיקר 
כלפי אוכלוסיות מיעוט בישראל. כאמא גאה לארבעה ילדים, רואה בעבודתה לא רק שליחות ציבורית אלא שליחות פרטית והורית 

לייצר חברה טובה יותר לילדיה ולמשפחתה. גדלה בחיפה. מתגוררת ברעננה.

אודי כהן
מנהל תחום האחריות התאגידית החברתית בקבוצת עמל ומעבר. בעבר ניהל את ארגון Kids4Peace ואת עמותת גני חיי"ם, 

והקים את הגן הראשון לילדי מבקשי מקלט ומהגרי עבודה בירושלים. אודי מתנדב וחבר הנהלה בארגון נתן - סיוע חובק עולם 
לסיוע הומניטרי ויצא כבר פעמיים כראש משלחות סיוע לפליטים אוקראינים. כמו כן הוא מתנדב בקבוצת הריצה של עמותת 
אתגרים לאנשים עם מוגבלויות בירושלים. בעל תואר ראשון במקרא וחינוך יהודי ותואר שני בניהול מלכ"רים מהאוניברסיטה 

העברית, תואר שני נוסף בחינוך יהודי מאוניברסיטת סידני אוסטרליה ותעודת הוראה לגיל הרך ממכללת דוד ילין. 
גר עם משפחתו בירושלים. 

אלינה מילקין קזקביץ' 
מנהלת אגף משפחה במוסד לביטוח לאומי. בתפקידה מנהלת ואחראית ברמה ארצית על מערך תשלומי קצבאות משפחה 

)דמי לידה, קצבאות ילדים, חסכון לכל ילד ותשלומי מזונות(. כמו כן שותפה בגיבוש מדיניות להליכי חקיקה הקשורים בקהל מקבלי 
הקצבאות ותנאי זכאותם, ומובילה תהליכים של שיפור השירות, הפחתת בירוקרטיה ומיצוי זכויות. קודם לכן ניהלה תחומי קצבאות 

נכות, ניידות והסדרת תחום רכבי נכים. אלינה בעלת תואר ראשון מאוניברסיטת חיפה ותואר שני בלימודי דמוקרטיה בין תחומיים 
במגמת ממשל ומדיניות ציבורית מהאוניברסיטה הפתוחה. ילידת בלארוס, עלתה לארץ בגיל 17.  נשואה, אם לארבעה וגרה במודיעין.



בשמת חזן
במאית תיאטרון, מחזאית, אוצרת, סופרת ומנחת בתי מדרש. יזמית תרבות, ממקימות לאבה - בית מדרש וחממה לאמנים בניו יורק, 
ומקימה שותפה של בזמן אמת - תכנית לאמנים בירושלים. הנחתה את תכנית הטלוויזיה 'לשם שינוי' בטלוויזיה הקהילתית מטעם 

בית מדרש אלול ואצרה את התערוכה "אחים.יוצרים.חיים" ביד יצחק בן-צבי. ביימה ולימדה במגוון רחב של מוסדות תרבות ובתי ספר 
בניו יורק ובישראל, מלווה אמנותית תהליכי יצירה מגוונים ומנחה תכניות רב תחומיות לאמנים ולקהל הרחב. בוגרת לימודי מחשבת 

ישראל ותיאטרון מהאוניברסיטה העברית ובית הספר לתיאטרון חזותי. חיה בירושלים עם ארבעת ילדיה.

אפרת פריש
מנהלת המחלקה החרדית בעמותת גשר המקדמת חיבורים בחברה היהודית בישראל ובתפוצות. קודם לכן כיהנה כמנהלת 

המחלקה לנשים יוצאות מקלט בעמותת בת מלך המפעילה מעונות לנשים שחוו אלימות. בתפקידה פעלה ליצירת מעגלי תמיכה 
לנשים טרם היציאה מהמקלט ולהפעלת מתנדבות לליווי הנשים. בעבר ניהלה פרויקטים והדרכה במעוף BDO ליעוץ ליזמים 

ולבעלי עסקים. בוגרת תואר ראשון בלוגיסטיקה וכלכלה ותואר שני במדיניות ציבורית, שניהם מאוניברסיטת בר אילן. 
מעורבות חברתית היא ערך חשוב ומשמעותי בחייה.    נשואה, אם לארבעה וגרה בבני ברק.

יונתן דובוב 
עו"ד, מנכ"ל מרכז יעקב הרצוג. מייסד ומנהל אמנותי של גולה - מתחם תרבות יהודית, איש תקשורת ופובליציסט, בעל תכנית 

רדיו בגלי ישראל וטור קבוע בעיתון מצב הרוח. כיהן כיו"ר צעירי מפלגת הבית היהודי ומועמד המפלגה לכנסת. בעל תואר ראשון 
במשפטים מהקריה האקדמית אונו, ותואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת בר אילן. יליד ברית המועצות וממייסדי לובי המיליון 

לקידום הצרכים של ישראלים דוברי רוסית, וכן פעיל בתחום הזהות היהודית-רוסית. נשוי לצילה וגר בלשם.

יצחק לב 
מנכ"ל רשת מרכזי הצעירים המהווה ארגון גג למנהלי מרכזי הצעירים ופועלת לקידום מדיניות, אסטרטגיה ושיתופי פעולה עם 

השלטון המרכזי והמקומי. כמו כן הוא מייסד ומנכ"ל הזירה המוניציפאלית העוסקת ביעוץ ובניהול פרויקטים ברשויות המקומיות.  
לפני כן כיהן כמנהל תוכנית צוערים לשלטון מקומי, כסמנכ"ל תפעול בחברת Consulteam והיה חבר מועצת פרדס חנה כרכור. 

יצחק חוקר, מרצה ובעל בלוג בנושאים הקשורים לרשויות המקומיות, חובש בכיר וספורטתראפיסט. בוגר תואר ראשון בפוליטיקה 
של ישראל והמזה"ת מאוניברסיטת אריאל ותואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת רייכמן בהרצליה; וכן בוגר מגוון קורסים 

בניהול, בהם דירקטורים וניהול מחלקות נוער וצעירים. גר בחריש, נשוי לתמי ואבא לאדר ולקורן.

אפרים אטלי
מנהל בית ספר עטרת שלמה בירושלים ומנכ"ל עמותת נצח דוד העוסקת ביזמות חינוכית. עוסק בתחומי חינוך, עליה וקהילה. 

בעל תואר בוגר בהוראה וספרות במכללת ירושלים ותואר שני במדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. 
חזונו של אפרים להוביל יוזמה בתחום קהילת העולים בממשק החינוך בישראל. יליד צרפת, נשוי ואב לשישה ילדים, גר בגבעת זאב.



מרדכי פורת
מרכז תחום נוער בלשכת ראש העיר ועובד סוציאלי בתחום התמכרויות נוער בעיריית בני ברק. לפני כן הקים וניהל קהילת 

סטודנטים חרדים בתוצרת הארץ - תנועת קהילות הצעירים של ישראל. בעל תואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית בהתמחות קלינית 
מאוניברסיטת חיפה ומדריך סטודנטים לעבודה סוציאלית. נשוי, אב לחמישה ילדים וגר בבני ברק.

מוחמד קדח
מנהל היחידה למניעה וטיפול באלימות ועובד סוציאלי במחלקת הרווחה במועצה האזורית זבולון, מנחה קבוצות וסדנאות 
בתחומי הקונפליקט, העצמה והדרכת הורים. לפני כן כיהן כמנחה בפרויקט מפגשים בגבעת חביבה וכרכז המחלקה לנכים 

ואוכלוסיות מיוחדות במרכז קהילתי כפר מנדא. בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת חיפה ותואר שני בפיתוח
וייעוץ ארגוני ממכללת עמק יזרעאל. גר עם משפחתו בכפר מנדא. 

ד"ר נוהא גאבר בדר  
ממלאת מקום ראש העיר מעאר, חברת מועצה, מכהנת כיו"ר הוועדה למעמד האשה והרווחה וחברה במספר ועדות בהן מכרזים 

תכנון ובניה ואיכות סביבה. אשת חינוך, פעילה חברתית ויזמת. בעברה כיהנה כמנהלת מכללת תל חי וחברה בחבר הנאמנים 
של המכללה, מרצה, עובדת משרד החינוך, מנהלת פרויקטים ומנחת קבוצות. נוהא בעלת דוקטורט ופוסט דוקטורט בחינוך 

מאוניברסיטת חיפה, זוכת פרס ראש הממשלה לשנת 2008 על התנדבות למען אנשים עם צרכים מיוחדים ופרס מרצה מצטיינת 
ממכללת אורנים. אלמנתו של נאסיף בדר. אם לשלושה. תושבת מעאר.

ד"ר נור עבדאלהאדי שחברי 
ראש מטה יישום תכנית הבריאות בחברה ערבית במשרד הבריאות. קודם לכן עבדה במשרד הבריאות במסגרת מגן ישראל כנציגת 
דסק חברה ערבית ואחראית על תכנון התערבויות והובלתן במזרח ירושלים ובכפרים בלתי מוכרים בנגב; וכן עבדה במעוז כמובילת 
ידע ואסטרטגיה למיזם ענבר ואחראית חברה ערבית. נור בוגרת תואר ראשון במדעי המעבדה הרפואית בטכניון, תואר שני בניהול 

מערכות בריאות ודוקטורט בבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה. בעלת שאיפה וחלום גדול להוביל שינוי בחברה הערבית בפרט 
ובחברה במדינת ישראל בכלל. אם לשתיים. גרה בנצרת. 

לילך שפר
מנהלת השקעות בקהילה ותחום פיתוח יכולות ניהול בארגון מתן משקיעים בקהילה. בין תפקידיה מנהלת את המסלול למצוינות 

ניהולית של מנהלים/ות בכירים בארגונים חברתיים ואת קהילת בוגרי/ות התוכנית. בעברה ניהלה את המחלקה לאחריות חברתית 
בקבוצת פישמן. בעלת תואר ראשון במדעי הרוח והחברה ותעודת הוראה של החוג לחינוך מאוניברסיטת תל אביב. 

אמא לשלושה בנים. גרה ברמת גן.

ליאור בניסטי 
יזם חברתי, מנהל את מיזם שקד לוזה - פיתוח עסקי לצעירים בערים מעורבות, ועוסק בהקמת תנועת נוער מסורתית שתפעל 

בפריפריה החברתית בישראל. בעברו הקים וייסד מיזמים וארגונים חברתיים: כיהן בתפקיד יו"ר התאחדות מרכזי הצעירים בישראל; 
הקים וניהל את מרכז הצעירים בלוד; ממייסדי וחבר ועד מנהל של עמותת ג'ינדאס להתחדשות עירונית בלוד; ממקימי קהילות 

הסטודנטים בלוד. לפני כן היה פעיל בעולם הסטודנטים כיו"ר אגוד במכללת אורנים, חבר בועד המנהל של התאחדות הסטודנטים 
בישראל וחבר בצוות המקצועי של איחוד הסטודנטים האירופאי ESU. הקים ומנהל את מיזם כנפי יונה - תיעוד מורשת יהדות 

אתיופיה. בעל תואר ראשן בהיסטוריה וחינוך ממכללת אורנים. גר בלוד.



שגיא וסרמן
עובד במועצה האזורית גוש עציון כמלווה קהילות, מרכז תחום הקיימות וממונה נגישות.  קודם לכן הקים את תנועת הנוער הארצית 

צמר"ת השואפת ליצור חברה משותפת לאנשים בעלי הגדרות זהות שונות; והוביל מהלך קהילתי להקמת בית ספר ציבורי משותף 
לדתיים וחילונים המבוסס על עקרונות חברתיים-סביבתיים ומשלב כלים חדשניים. כמו כן הקים מנגנון להכשרת מאמני ספורט, 

יהודים וערבים, המשתמשים באימון להעצמת ילדים ונוער והיה שותף למהלך הקמת השירות הלאומי הממלכתי. שגיא הוא יזם 
ומוביל חברתי, איש שטח, העוסק במרחב הקהילתי הכפרי ופועל לחיזוק החברה הישראלית כחברה מגוונת ומאוחדת השואבת 

את כוחה מחיבור בין התרבויות והזהויות השונות. מכהן כחבר ועד מנהל בעמותת החברים של ג'וחא ומעורב בפעילויות חברתיות 
נוספות. לצד זאת שגיא מחובר מאוד לאדמה ולסביבה, הוא דבוראי, מטפח חלקה חקלאית ופועל למען שימור הסביבה. בוגר תואר 

ראשון בהצטיינות בניהול וכלכלה באוניברסיטה הפתוחה, תואר שני ביהדות מהקריה האקדמית אונו. נשוי לגלית ואב לשלושה. 
גר בשדה בועז, גוש עציון. 

רוית זיצר
מנהלת רשת הספריות הציבוריות של יישובי מועצה אזורית שומרון ומנהלת תחום גיוס משאבים במתנ"ס המועצה. חברת הנהלת 

איגוד מנהלי הספריות הציבוריות בישראל הפועל להרחבת מטריית השירותים לקהל הרחב, טיפוח הקריאה והאוריינות, הפצת 
מידע וידע, וביסוס הספרייה הציבורית כעוגן ליצירה מקומית, יוזמות קהילתיות, ואכסניה למגזרים מגוונים, מתוך תפיסת הספרייה 
הציבורית כבית לתרבות בקהילה, בדגש בישובים הכפריים. בעלת ניסיון רב בתחום ההדרכה, פיתוח ארגוני וניהול פרויקטים במגזר 

הפרטי. רוית בוגרת תואר ראשון בביולוגיה מאוניברסיטת בר אילן, ומגוון קורסים והכשרות בגישור, ספרנות ומידענות, פיתוח הדרכה 
ועוד. מתנדבת פעילה בתחומי העשייה בישובים הקהילתיים בשומרון במסגרת תהליכים קהילתיים יוזמות בחינוך הפורמלי והבלתי 

פורמלי. נשואה ואם לארבעה ילדים, גדלה בקרית אתא, גרה עם משפחתה בחוות יאיר בשומרון.

רבקה יום טוב
מנהלת תחום פיתוח כלכלי במשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל. הובילה את פרויקט קליקה הכולל ארבעים מרחבי עבודה 

משותפים ליזמים ובעלי עסקים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית ומגוון של מיזמים כלכליים ברשויות מקומיות. קודם לכן עבדה 
בג'וינט ישראל והיתה שותפה להפעלת מרכזי מפת"ח - מרכזי הכוון תעסוקתי לציבור החרדי; וכן בהקמת בית הספר למוזיקה 
'סלקום ווליום' לציבור החרדי במנהל קהילתי רמת שלמה בירושלים. במקביל לעבודתה רבקה מתנדבת כחובשת רפואת חירום 

בארגון איחוד הצלה, כרכזת מתנדבים בפרויקט תן כבוד לגיל השלישי בגבעת זאב וכרכזת בפרויקט התנדבות חובשות בחדרי לידה. 
בעלת תואר ראשון בחינוך ותואר שני בניהול ובמדיניות ציבורית מאוניברסיטת בן גוריון ותואר שני נוסף בכלכלה במכללה למינהל. 

נשואה ואם לחמישה ילדים, גרה בגבעת זאב.

עומר אלעד
מנכ״ל עמותת פרויקט גילה להעצמה טרנסית, הפועלת לשינוי מציאות החיים של חברות וחברי הקהילה הטרנסית תוך דגש 

על העצמה אישית, בניית קהילה וקידום זכויות. לפני כן הקים וניהל מערך עו"ס טרנס בעמותת מעברים לקשת הטרנסית, 
המענה הסוציאלי היחיד מסוגו במדינת ישראל לא.נשים על הקשת הטרנסית )במימון משרד הרווחה והביטחון החברתי(. 

 )MSW( עובד סוציאלי ופעיל חברתי, בעל תואר ראשון באמנות חזותית מבצלאל ותואר שני בהצטיינות בעבודה סוציאלית
מאוניברסיטת סימונס בבוסטון, מסצ'וסטס, ארה"ב. בשהותו בארה"ב עסק במשך כעשור בהצטלבות של מחוסרי דיור ובריאות נפש 
ולאחר מכן בתפקידי ניהול ובתהליכי גיוון וצדק חברתי בעמותות. במקביל לעבודה עומר מקפיד להתנדב במגוון רחב של פרויקטים 
בהם גיוס כספים לעמותות העוסקות בצדק חברתי, ניהול מערך עזרה הדדית רחב היקף בזמן מגפת הקורונה והתנדבות עם בעלי 

חיים במקלטים. גר בתל אביב.


