מרכז אספר וסיפתח מתכבדים להזמינכם לכנס:

יום שני 3 ,ביוני  ,2102בשעות 10:11-01:01
בית מאירסדורף ,חדר  ,111האוניברסיטה העברית קמפוס הר הצופים
ישראל הינה מדינה מרובת אוכלוסיות וקהילות .לכל אוכלוסייה מאפיינים ייחודיים המשפיעים על ההתנהגות של חבריה :התקשורת
היומיומית ,אפשרויות התעסוקה ,רכישת מיומנויות וגם פיתוח יזמויות המתאימות לאוכלוסייה .מטרת הכנס היא לדון באתגרים
בואם לפתח יוזמות לשימוש אוכלוסיות ספציפיות בחברה .יום העיון הוא הזדמנות ייחודית
בבואם
ובהזדמנויות העומדים בפני יזמים ב
פרויקטים ,רעיונות חדשניים
למפגש בין הקהילה העסקית ,החברה האזרחית והאקדמיה .במהלך יום העיון נשמע על פיתוחים ,פרויקטים,
ומרכזיי יזמות .יום העיון הוא הזדמנות נהדרת ללבן ולדון
ולקחים נלמדים מפיהם של יזמים ,חוקרים באקדמיה ומנהלי אקסלרטורים ומרכז
בואו והצטרפו אלינו.
בנושאים הללו עם האנשים שנמצאים בחוד החנית של העשייה והמחקר בתחום .בואו

 00:00-00:80התכנסות והרשמה
 00:80-00:00דברי ברכה ופתיחה
חה"כ אראל מרגלית ,חבר כנסת ומייסד קרן ההון-סיכון JVP
פרופ' קרין נהון ,ראש מרכז אספר ,האוניברסיטה העברית בירושלים
גב' סתו ארז וגב' ענבר זיו ,מייסדות ומנהלות סיפתח ,המרכז הירושלמי ליזמות
 00:00-00:80פאנל :שילוב אוכלוסיות בחברה הישראלית דרך יזמות
מנחה :פרופ' קרין נהון ,ראש מרכז אספר ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מר עבאס עבאס  ,מייסד אלמנארה ,עמותה לקידום אנשים עם מוגבלויות בחברה הערבית
מר יעקב אפשטיין ,מייסד חברת יעדים שמטרתה הכוונת הציבור החרדי ללימודים
גב' לילך צור-משה  ,מייסדת הופכות את היוצרות ,עמותה להכשרה ,תעסוקה והעצמה
של נשים היוצאות ממעגל הזנות
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 00:00-00:00פ
מנחה :גיא צ'רני  ,מנהל האקסלרטור ליזמות חברתית של סיפתח ואגודת הסטודנטים
דר' יורם קלמן  ,המחלקה לניהול ולכלכלה ,האוניברסיטה הפתוחה
דר' ניר צוק ,מנכ"ל אשוקה ישראל
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הרצאות מציתות מפי יזמיות מובילות :יזמות נשית לקידום אוכלוסיות בחברה הישראלית
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מנחה :דר' אורה סתר ,הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת תל אביב
דר' מרגלית זיו  ,מייסדת בידאיאת ,רשת מרכזים לקידום הגיל הרך בחברה הערבית בישראל
גב' הילה אוביל-ברנר ,מייסדת ארגון יזמיות ,קהילה לנשים יזמיות בישראל
גב' אסתר צבר ,מייסדת  , AQAמיזם להכשרה ושילוב של אנשים מהספקטרום האוטיסטי
בבדיקות תוכנה
"לא לציטוט"* עם היזמיות המובילות  -לאחר ההרצאות ,נתפצל לקבוצות שיח אינטימיות בהובלת היזמיות,
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הקהל יוכל לבחור לאיזה מהיזמיות הוא מעוניין להצטרף.
"לא לציטוט" עם היזמיות המובילות :לאחר ההרצאות המציתות ,הקהל יוכל לבחור עם מי מבין היזמיות הוא רוצה להשתתף
בשיחה אינטימית של "לא לציטוט" " .לא לציטוט" הנה סדרת מפגשים ייחודית של "סיפתח" ,המרכז הירושלמי ליזמות ,בה אחת
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