
התכנסות ורישום  10:00-09:00

פתיחה וברכות  10:00-10:15
פרופ’ איילה מלאך-פיינס, דיקנית הפקולטה  

  פרופ’ פייר קלץ, ראש תכנית מנדל - MBA במנהיגות חברתית, סגן נשיאת קרן מנדל

מעורבות חברתית של צעירים בישראל - ממצאים מפרויקט מחקר  11:45-10:15
יו”ר - ד”ר חגי כץ, מנהל המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי  

ד”ר עוזי ששון: גיוס נוער מתנדב ומניעים להתנדבות נוער   
גב’ אביטל שלנגר: מה עושה את היזם? יזמים חברתיים צעירים  

גב’ שלי שרון: קהילות משימתיות צעירות  

הפסקת קפה  12:15-11:45

מושבים מקבילים: מחקרים חדשים אודות המגזר השלישי בישראל  13:45-12:15
ארגוני מגזר שלישי כצמתים וגשרים חברתיים  

מחזון למימושו - אפיקים לאפקטיביות  
פילנתרופיה מאז ועד היום  

תלות, שליטה ולגיטימיות בארגוני חברה אזרחית  

ארוחת צהריים  14:30-13:45

חברה אזרחית בתהליכי פירוק? מה השתנה מאז קיץ 2011?   16:00-14:30
פרופ’ אמריטוס יעל ישי, ביה”ס למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה.  

יו”ר: פרופ’ איילה מלאך-פיינס, דיקנית הפקולטה  
מגיבים:    

ד”ר דניאל שני, חברת סגל ואחראית פיתוח תוכניות, קרן מנדל  
ד”ר נעם הופשטטר, המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי  

הפסקת קפה  16:30-16:00

פאנל: צעירים ושינוי חברתי - מלמטה למעלה, מפריפריה למרכז  18:00-16:30
יו”ר: ד”ר ורדה שיפר, נשיאת קרן מנדל ישראל  

משתתפים:   
ח”כ גילה גמליאל, סגנית שר במשרד ראש הממשלה האחראית על נושא הצעירים  

ד”ר רונית עמית, מנכ”ל קרן גנדיר  
סאפי אבראהים, מנכ”ל עמותת אופקים לעתיד  

אלון-לי גרין, התנועה החברתית, ממובילי המחאה בקיץ  
ניתאי שרייבר, מנכ”ל משותף, עמותת גוונים  
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מחוללים שינוי:
התנדבות ומעורבות חברתית ופוליטית
של צעירים בעידן של מחאה חברתית

כנס האביב ה-15

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ר ז י י ל ג ד  ר ו פ ל י ג ש  " ע ל  ו ה י נ ל ה  ט ל ו ק פ ה
המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי

יום שלישי, ד’ בניסן תשע“ב
אולם הסנאט ע“ש ו‘ א‘ מינקוף

קריית האוניברסיטה ע“ש משפחת מרקוס

27 במרץ 2012


