 LEADכנס בוגרים 2016

חדשנות ,יצירתיות והעתיד של כולנו.
יום שישי 6.5.2016
10:00-11:15
10:30-11:30
11:30-13:00
13:00-13:45
13:45-14:30
14:30-15:00
15:00-15:15
15:15-16:45

16:45-17:00
17:00-18:30

18:30-20:00
19:00
20:00-21:00
21:00-22:00

שאטלים מתחנת הרכבת באשקלון
התכנסות  -חיבוקים ,נישוקים
פתיחת הכנס  -עדכונים  -אז מה חדש בארגון?
ארוחת צהריים קלה
מדע (כבר לא כל כך) בדיוני  -ד"ר תום רן
המדריך לעתיד  -המהפכות הטכנולוגיות שישנו את חיינו  -ד"ר רועי צזנה
הפסקה
מרחב העשייה
פתרונות קצת אחרים לסכסוך  -אסף קפלן ,בוגר מחזור  ,2006קורא לכל מי שיכול
לסייע לקדם פתרון יצירתי לסכסוך
מרחב ההשראה יוצרים ללא גבולות? המחזמר הכי מדובר בברודווי לא יגיע בקרוב לישראל
לירון זייד ,כתב חדשות ערוץ  ,2בוגר מחזור 2005
סייבר  -החזית החדשה במערכה
שירה שמבן קצינה מפקדת ב , 8200-מתמחה בתחום הסייבר ,בוגרת מחזור 2001
הדפסה בתלת מימד  -המהפכה של הייצור הדיגיטלי
איתמר יונה ,מהנדס חומרה מתמחה בהדפסת דו ותלת מימד ,בוגר מחזור 2000
עורף איתן  -תפיסה חדשה המניעה תושבים לקחת אחריות להגן על עצמם
יהלומה זכות ,פעילה חברתית ,נבחרה לאחת מעשר נשים מעוררות השארה
על ידי מערכת "לאשה"
המרחב הפתוח
הפסקה הפסקה
מרחב העשייה
יוצאים לרחוב  -יהב פלמון ,בוגר מחזור  ,2007מקים את "בית מדרש רחוב"
הראשון בישראל ורוצה שתהיו שותפים שלו
מרחב ההשראה מסלולי קריירה :ציבורי ,עסקי או מגזר שלישי?
אבנר סטפק ,סגן נשיא בית ההשקעות מיטב דש
התמודדות יצירתית בחרם על ישראל
אור-לי קידר ,שליחת הסוכנות היהודית לקמפוסים במיאמי
 6דרכים לשנות משהו בעיר שלך
יעל ברזילי ,חברת מועצת הוד השרון ,בוגרת מחזור 2007
פטפטת ברשת  -מסתבר שסטטוס יכול להציל חיים
עומר זכאי ,רכז יזמות וחדשנות בתכנית היל" ה ,מתמחה בעבודה עם נוער בסיכון
המרחב הפתוח
התארגנות בחדרים
קבלת שבת ישראלית – קשת אדרי ברלנסקי ,בוגרת מחזור 2010
ארוחת ערב
קבוצת אימפרו שובבה 4play -
חיות הקודש :אריה של אש וחוויות בית הכנסת של קפקא
עם ד"ר עדו חברוני  -פעילות שומרת שבת

המסלול לפיתוח מנהיגות בישראל

יום שבת 7.5.2016
 08:00-09:00ארוחת בוקר
 09:00-09:30פתיחת יום
 09:30-10:45מרחב העשייה
מרחב ההשראה

המרחב הפתוח
 10:45-11:00הפסקה
 11:00-12:30מרחב העשייה

מרחב ההשראה

המרחב הפתוח
 12:30-13:30ארוחת צהריים
 13:30-15:00מרחב העשייה
מרחב ההשראה

המרחב הפתוח
 15:00-16:00סיכום הכנס

מהפכת הסטודנטים  -איך נהפוך את הלימודים לרלוונטיים?
קרן סודרי ,בוגרת מחזור  ,2009מזמינה סטודנטים שהיו רוצים לראות אקדמיה אחרת
דוד וגוליית  -קלע הרועה מול החדשנות הטכנולוגית
ד"ר עדו חברוני ,מרצה וחוקר במרכז האקדמי שלם
בלי עתיד ,בלי תקווה בלי חלום ? איך ייראה העתיד שלנו ,דור הY-
עדי רייכר ,מנהלת יחידת הבוגרים ב ,LEAD-בוגרת מחזור 1999
שקיפות זה שם המשחק  -האם חברי הכנסת מייצגים את דעת הציבור בנושאי דת ומדינה?
ברית יעקבי  ,מנהלת תחום חינוך על משמר הכנסת ,בוגרת מחזור 2005
לעמוד בקצב  -איך שורדים בעולם בו הטכנולוגיה משתנה בכל יום
יבגני ברנר מייסד שותף  ,SCORES 365בוגר מחזור 2002

שינוי תפיסה  -נועם שי ,בוגרת מחזור  ,2009מפקדת בית הספר להכשרת מפקדים
לעבודה עם אוכלוסיות מיוחדות בצה"ל ,מזמינה מנהלים מפקדים ומנהיגים לעתיד
ללמוד איך ליישם תפיסה רב תרבותית בכל ארגון.
עושות את זה אחרת בע"מ  -איך מצליחות החברות השקופות בעולם?
מיכאל שורפ ,מנהל ניו-מדיה כנרת זמורה ביתן ,בוגר מחזור 2005
נתיבי כניסה לשירות הציבור
דנה פאר ,מנהלת מצויינות ושותפיות באגף צוערים לשירות המדינה ,בוגרת מחזור 2000
עתידים אפשריים למדינת ישראל
ערן עציון ,לשעבר ראש החטיבה לתכנון מדיני במשרד החוץ ,כיום יוזם הקרן לעתיד ישראל

יום המורה
עומר נחמני ,בוגר  ,2006מזמין אתכם להתניע את יום המורה הבא
להמציא את עצמך מחדש
עמי דניאל מייסד ומנכ"ל  ,Windwardבוגר מחזור 2000
רוקדים עם משקיעים  -אז איך מגייסים את הכסף להקמת מיזמים וחלומות?
טל עקרוני ,יזם חברתי וסטארטאפיסט ,בוגר מחזור 2005
בניית קהילות  -פוליטי ,חברתי ,אנושי דיגיטלי
איתמר וייצמן ,יזם חברתי וחיה פוליטית ,ממייסדי תנועת  ,V15בוגר מחזור 2008
גישות חדשות ליזמות חברתית  -סדנא מבית חממת היזמות של הרווארד וMIT-
מוריה בן עמי ,מייסדת עמותת השמי"ם הם הגבול ,בוגרת מחזור 2003

