13:30 – 12:00
Educating nonprofit leaders in the 21st Century:

What does ‘social entrepreneurship’mean for
? nonprofit management education

יו"ר המושב

ד"ר פייר קלץ
הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חשיבות הניהול הכספי באלכ"רים הלכה
למעשה

מרצה

פאנל בנושא ניהול השקעות לאלכ"רים

Prof. Roseanne Mirabella

Seton Hall University and President of ARNOVA
מגיבים

תכנית הכנס
 09:00 – 10:00התכנסות ורישום

הכנס בחסות:

10:00 – 11:30
דפוסי ניהול אחריות חברתית בישראל:
ממצאים ממחקר בפירמות ציבוריות
יו"ר המושב

ד"ר חגי כץ
מנהל המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מרצה

ענבל אבו
חוקרת ,המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מגיבים

עברי ורבין

מירי בן יהושע
יו"ר ועדת הכספים ומ"מ יו"ר ,איל"ן
דירקטורית וחברת וועדות מקצועיות בגופים שונים
בשוק ההון ויועצת בתחום ניהול סיכונים פיננסים ,לש־
עבר משנה למנכ"ל בנק אגוד ,סמנכ"ל בנק מרכנתיל,
סגנית בכירה לממונה על שוק ההון במשרד האוצר וכל־
כלנית בכירה בבנק ישראל

פרופ‘ אריה רייכל
המחלקה לניהול מלונאות ותיירות ,הפקולטה לניהול
ע"ש גילפורד גלייזר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר אשר בן אריה
ראש תכנית מוסמך בניהול מלכ"רים ,ביה"ס לעבודה
סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד,
האוניברסיטה העברית בירושלים

 13:30 – 14:15ארוחת צהריים
 14:15 – 14:30חלוקת מלגות
14:30 – 16:15
דילמות אתיות ופיננסיות בניהול כספי
בארגונים ללא כוונת רווח
בשיתוף אקסלנס נשואה ניהול השקעות
יו"ר המושב

רו"ח רפי האפט

צחי קורן
מנכ"ל ,אקסלנס נשואה ניהול השקעות

הראל שטראוס
מנהל מערך לקוחות עסקיים,
אקסלנס נשואה ניהול השקעות

מירי בן יהושע
יו"ר ועדת הכספים ומ"מ יו"ר ,איל"ן
דירקטורית וחברת וועדות מקצועיות בגופים שונים
בשוק ההון ויועצת בתחום ניהול סיכונים פיננסים ,לש־
עבר משנה למנכ"ל בנק אגוד ,סמנכ"ל בנק מרכנתיל,
סגנית בכירה לממונה על שוק ההון במשרד האוצר וכל־
כלנית בכירה בבנק ישראל

שלמה מעוז
כלכלן ראשי ,אקסלנס נשואה

 16:15 – 16:45הפסקת קפה
16:45 – 18:15
מושבים מקבילים :מחקרים חדשים אודות
המגזר השלישי בישראל

מנכ"ל GoodVision

יועץ לארגוני המגזר השלישי

מפגשים וממשקים בין-מגזריים

מנהלת אחריות חברתית ,קבוצת שטראוס

רו"ח רפי האפט
היבטים רגולטורים בניהול כספי אלכ"רים

התנדבות ומעורבות בארגוני חברה אזרחית

דניאלה פרסקי-שיאון
עינת אברהם

שלמה מעוז

מנהלת תחום עסקים למען הקהילה ,ציונות 2000

כלכלן ראשי ,אקסלנס נשואה

 11:30 – 12:00הפסקת קפה

הנעשה כיום בניהול כספי אלכ"רים
בארץ ובחו"ל

סוגיות בניהול חברתי
החברה האזרחית וארגוניה
קהילות צעירים

