
16:00-15:00 

רישום והתכנסות                      

17:15-16:00 

מושב פתיחה                           
ברכות 

ד"ר אילון שוורץ, ראש מכון שחרית 
הרב בצלאל כהן, יו"ר הוועד המנהל

 איך נגיע לארץ חדשה? 
השינוי המתבקש בדרך לעתיד משותף

הרבנית עדינה בר-שלום, מייסדת המכללה החרדית 
ירושלים וכלת פרס ישראל

עו"ד איימן עודה, מזכ"ל חד”ש
פרופ׳ חביבה פדיה, משוררת וחוקרת, יו"ר התנועה 

הרוחנית לשלום ומרצה באוניברסיטת בן-גוריון
הרב אילעאי עופרן, רב קיבוץ קבוצת יבנה

אבירמה גולן, פובליציסטית וסופרת, מנהלת המרכז 
לעירוניות ותרבות ים-תיכונית בבת-ים

מנחה: ד"ר אילון שוורץ, ראש מכון שחרית

19:00-17:30 

שיחות מקבילות                             
 מסורת וזכויות אדם 

הקודים המוסריים שמעצבים את החברה הישראלית
הרב גבי כהן, סמנכ"ל רשת מעיין החינוך התורני

הרב בניהו טבילה, מפקח על החינוך העל יסודי החרדי 
במשרד החינוך

ד"ר מירב אלוש-לברון, מרצה בחוג לקולנוע וטלוויזיה 
באוניברסיטת תל-אביב ובבית הספר לתקשורת במרכז 

הבינתחומי הרצליה, חברת הנהלת האגודה לזכויות האזרח 
גילי רעי, סמנכ"לית האגודה לזכויות האזרח ומנהלת 

פעילות ציבורית
מנחה: עו"ד שרון אברהם-ויס, מנכ"לית האגודה לזכויות 

האזרח

 יוזמה ערבית 
שינוי השיח הפוליטי בישראל

עו"ד ג׳ואד בולוס, סופר ועורך דין
אסמא אגבארייה זחאלקה, יו"ר דעם מפלגת פועלים
טאלב א-סאנע, יו"ר המפלגה הערבית הדמוקרטית, 

לשעבר חבר כנסת מטעם רע"ם-תע"ל
ד"ר האלה אספניולי, סמנכ"ל המכללה האקדמית הערבית 

לחינוך בישראל
מנחה: נזיר מג׳לי, סופר ועיתונאי, ממייסדי שחרית

 החרדים באים
כוח חדש בזירה הציבורית

נעמי פרל, מייסדת תכנית "שלוחי ציבור"
אשר מדינה, עיתונאי ופובליציסט

אסתי רידר, פובליציסטית ועמיתת שחרית
אברהם קרויזר, יועץ אסטרטגי

מנחה: רחלי איבנבוים, מייסדת ומנהלת "מובילות" - 
תכנית קידום תעסוקתי לנשים חרדיות מצוינות

 דור 1.5
הקול החדש של צעירים דוברי רוסית

ויקי אידזינסקי, פעילה חברתית בקהילה הרוסית
ליזה רוזובסקי, עיתונאית

שלום בוגוסלבסקי, פובליציסט
ז׳ניה פרומין, חבר בחוג למחשבה לאומית ליברלית בליכוד

מנחה: מריק שטרן, ממייסדי קבוצת דור 1.5

 "ישראל היא טורקיה" 
מה יחליף את הליברליזם הישראלי?

פרופ׳ ניסים מזרחי, ראש החוג לסוציולוגיה 
ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב 

ד"ר יפעת ביטון, מרצה במכללה למנהל, 
מנכ”לית מרכז תמורה

פרופ׳ מנחם מאוטנר, הפקולטה למשפטים 
באוניברסיטת תל-אביב 

מנחה: כנרת שדה, דוקטורנטית בחוג לסוציולוגיה 
ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב, רכזת פרויקט 

"ליברליזם של טוב משותף" בשחרית

2.11.2014, ט׳ בחשוון התשע"ה  |  ٢ نوفمبر ٢٠١٤
מרכז "נא לגעת", נמל יפו

יוצרים שותפות חברתית חדשה

ימין ושמאל
- לא  זה   -
שחור-לבן



 כלכלה בשירות העם 
כיוונים חדשים לדור שדורש עתיד

סדנה בהנחיית ד"ר ליה אטינגר, 
ממובילי צוות כלכלה וחברה בשחרית

 כולם מדברים על שלום? 
יוזמות מחוץ לקופסא

נחום פצ׳ניק, מייסד תנועת "ארץ שלום"
ד"ר אליק אייזקס, מרצה בתכנית לניהול ויישוב סכסוכים 
באוניברסיטת בר-אילן, ובאוניברסיטה העברית, ממייסדי 

"שיח שלום"
סמאח סלאימה אגבריה, מנכ"לית נעם - נשים ערביות 

במרכז, תושבת נווה שלום וואחת אל סלאם
ד"ר מרילין סמדג׳ה, מרצה בכירה לחינוך וחינוך מיוחד 

וחוקרת, המרכז ללימודים אקדמיים ואוניברסיטת תל 
אביב. מובילת התנועה "נשים עושות שלום"

מנחה: ד"ר חנה פנחסי, מנהלת את בית־הספר להוראת 
תרבות ישראל של תוכנית "בארי" במכון הרטמן, 

עמיתת שחרית

 מלמטה למעלה 
ההזדמנות לשינוי בפוליטיקה המקומית

ד"ר מוחמד אלנבארי, ראש מועצת חורה 
ד"ר עינת קליש רותם, ראש סיעת חיים בחיפה

יערה ספיר, חברת מועצת העיר רחובות מטעם סיעת 
כיכר העיר-עוז

ד"ר חוסיין טרביה, מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה, 
אגן בית נטופה, ממובילי בניית חזון-עיר בסכנין 

וממייסדי סחרייה
מנחה: רחל עזריה, סגנית ראש העיר ירושלים 

ויו"ר סיעת ירושלמים

19:00 

ארוחה קלה                              

20:15-19:30 

מושב סיום                             
120 

פוליטיקה ישראלית, הדור הבא.
משתתפי תכנית "120" – עתודה פוליטית רב-תרבותית 

לשותפות חברתית חדשה
כרמן אלמקייס, ממקימות תנועת המחאה "לא נחמדים, 

לא נחמדות" 
הרב דוד מנחם, רב שכונת רסקו בירושלים, 

פייטן ופעיל חברתי
הודא אבו עובייד, ממייסדי תנועת "אלחראכ אלשבאבי” - 

קבוצת צעירים נגד תכנית פראוור
רחלי איבנבוים, מייסדת ומנהלת "מובילות" - 

תכנית קידום תעסוקתי לנשים חרדיות מצוינות
מנחה: ד"ר גלי סמבירא, ראשת תכנית "120"

 צלילי שינוי 
תזמורת "פירקת אלנור" )הלהבה(, 

המונה כ־15 נגנים חרדים, דתיים וחילוניים, שמה לה 
למטרה להחדיר את המוזיקה המזרחית הקלאסית אל 
לבבות המיינסטרים התרבותי הישראלי ולהפוך אותה 

ממוזיקת נישה לסגנון נשמע, מקובל ואיכותי. 
התזמורת מתמחה במגוון סגנונות, כולל מוזיקה חילונית 

ודתית וקלאסיקה מזרחית בעברית ובערבית. 

ימין ושמאל
- לא  זה   -
שחור-לבן
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