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 משתתפי מחזור תשע"ו –תוכנית שקמה 

 

 נעה אבירם .1

 
נעה . משרד התחבורה, מנהלת אגף רישוי ותפעול תחבורה ציבורית ברשות הארצית לתחבורה ציבורית

במסגרת ". צוערים למנהל הציבורי -עתידים"התמחתה בתכנון עירוני ואזורי והינה בוגרת תכנית המצויינות 

רשויות , חברות פרטיות ,עבודתה במשרד התחבורה עוסקת בשיתוף פעולה עם גורמים מהמגזר השלישי

ן תחבורה ציבורית יוזמת ומקדמת פרויקטים של תכנו. מערכת הבטחון ומשרדי ממשלה שונים, מקומיות

במהלך לימודיה התמחתה במשרד האוצר בתחום איסוף וניתוח מידע . בראייה אסטרטגית ארוכת טווח

בעלת תואר ראשון . אודות מדדים כלכליים שונים ויצירת מסד נתונים אודות דירוג הכלכלה הישראלית

 .העברית בירושליםתכנון וסביבה מהאוניברסיטה , ביחסים בינלאומיים ותואר שני בגאוגרפיה

 

 

 איל בלוך .2

 
פסל ויזם חינוכי חברתי, מייסד שותף של המכון לחינוך לקיימות ויזמות חברתית במכללה האקדמית לחינוך 

ב ומשרד החינוך "על שם דוד ילין בירושלים. במסגרת פעילותו במכון לחינוך לקיימות פיתח ביחד עם מש

איל החל ים". מקיים למקי"מערכת החינוך בקניה על פי התפישה של  הקנייתי תכנית לטרנספורמציה של 

את דרכו החינוכית כמרצה למחשבים באוניברסיטת באר שבע והמשיך כגנן בגן ילדים אנתרופוסופי. מתוך 

פיתח מודלים חינוכיים לדו קיום אשר במיוחד באזורי סכסוך,  ,אמונה במרכזיות התפקיד של המורה והמחנך

אולימפיאדה בינלאומית לשלום המיועדת לילדים ,   All in Peaceמיושמים ברחבי העולם. בין היתר ייסד את

מאזורי סכסוך ומצוקה. איל הוא ממקימי ומובילי הפורום הארצי לחינוך וולדורף וחבר בוועד הקרן לעידוד 

 .ר מוסללה, ומייסד שותף של המכון למחקר והכשרה בחינוך ולדורף"יוזמות חינוכיות. בנוסף מכהן כיו
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 גל גבאי .3

 
"כל הנגב".  מקומוןככתבת ה 22. החלה את פעילותה העיתונאית בגיל באר שבענולדה וגדלה ב גל

חשיפותיה בתחום השחיתויות המוניציפליות הביאו לחקירות פליליות. בהמשך יצרה סרטים תיעודיים 

סחר את נושא ה בישראל שחוללו שינויים מבניים וחברתיים אשר שודרו במקומות שונים. חשפה לציבור 

בכתבות שתיעדו את נבכי התעשייה אשר הביאו לשינויי חקיקה, הקמת ועדת חקירה פרלמנטית  בנשים

ת ״עושים סדר״ בחינוכית, תוכנית פוליטית החלה להגיש את התכני 2008-ב  ושינוי סדר עדיפות במשטרה.

כלכלית ובמקביל יצרה את הסדרה ״ואקום״, סדרת תחקיר תיעודית אשר מספקת תמונה פנורמית של 

החברה והממסד בישראל. אחד התחקירים בסדרה ״לאן נעלמו הילדים?״ שהביא את סיפור צמצום הילודה 

על "תחקיריה הרבים בהן נחשפו  2013וקולוב בשנת בקרב האוכלוסייה האתיופית, זיכה את גבאי בפרס ס

עוולות חברתיות". כמו כן, באותה שנה זכתה בפרס פרימור של הרשות השנייה לתחקיר עיתונאי בטלוויזיה. 

 כמו כן, מחזיקה בפרס ״אות האומץ״ על חשיפת שחיתויות.

 

 

 אלישבע גלעד .4

  
אלישבע , הבמסגרת עבודת.  2007מאז שנת, בל לית ומנהלת תחום הקיימות והסביבה בקרן היינריך"סמנכ

, ליםקמשבר הא :כגון ם מתוך התנועה הסביבתית והחברתיתהמקדמים נושאים מרכזייעובדת עם גורמים 

מלווה שותפויות ארוכות , בין היתר. קיימות מקומית ונושאים נוספים, כלכלה אקולוגית, אנרגיה בת קימא

בעלת ניסיון של שנים . הערבי וברשויות מקומיות ברחבי הארץטווח של הקרן להטמעת קיימות במגזר 

פיתוח , בפיתוח הדרכה והנחיית קבוצות וכן בליווי והעצמת המגזר השלישי באמצעות ייעוץ לפיתוח אסטרטגי

  . תוכניות עבודה וגיוס מקורות

ו התמקדה ביחסי מהלכבארה"ב, ב ,מאוניברסיטת לזלי, קיימברידג' ביחסים בין תרבויותבעלת תואר שני 

 ב, אם לשני בנים תאומים.וערבים בישראל. תושבת זכרון יעק יהודים

 

 

 בועז גור .5

 
, סנטר-והיי מ"ומכהן כדירקטור בחברה הכלכלית לחיפה בע, כלן ועורך דיןכל, חבר מועצת העיר חיפה

בו הוא  ,קול אחדיום מנהל המחקר האסטרטגי בארגון כ. העוסקות בפיתוח כלכלי וטכנולוגי של העיר חיפה

, ד התמחה ברגולציה בתחום התכנון והבנייה"במהלך עבודתו כעו. משמש גם כמנהל מטה המתנדבים בצפון

משפט מסחרי כללי וייעוץ אסטרטגי ומשפטי לתהליכי השינוי והצמיחה במגזר , מקרקעין ומשפט מנהלי

ווה קהילות עירוניות לפעילות כלכלית המל-המכללה החברתיתשל ( בהתנדבות)חבר הוועד המנהל  .הכפרי

 .תושב חיפה ואב טרי. כוח לעובדיםהסביבתית ואב בית הדין של ארגון בתחום ההתחדשות העירונית ו

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%A8_%D7%A9%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%A8_%D7%A9%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%97%D7%A8_%D7%91%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%97%D7%A8_%D7%91%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%97%D7%A8_%D7%91%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D
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 אורלי גרטי סרוסי .6

 
מוסמכת , בעלת תואר ראשון בחשבונאות ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב, רואת חשבון

יום כ רי.יבוכלכלי וצ, לאורלי ניסיון מקצועי רב בתחום העיסקי. הרווארדבמינהל ציבורי מאוניברסיטת 

, כלכלי לתאגידים עירוניים-משמשת כדירקטורית בחברות ציבוריות וכן כיועצת עצמאית בתחום העסקי

ל ומנהלת כספים בסינמטק "בעבר מילאה תפקידים כסמנכ. רשויות מקומיות וגופים ללא מטרות רווח

מנהלת תחום הייעוץ הכלכלי והארגוני , לשכת התאגידים העירוניים בעיריית תל אביבמנהלת , ירושלים

סגנית מנהל מחלקה לפיקוח על השוק המשני ברשות לניירות ערך ', הזנפרץ ושות-במשרד רואי חשבון שיף

במהלך השנים עסקה בפעילות ציבורית ענפה . וכמבקרת ביחידת הביקורת בבורסה לניירות ערך בתל אביב

חברה במועצת הנשים בתל אביב , בין היתר כדירקטורית נציגת ציבור בארגונים כמו חברות עירוניות שונות

 .ושותפה בייזום פסטיבל תרבות אתיופית בתל אביב

 

 

 

 'מיקי חיימוביץ .7

 
לצמצום צריכת מזון  "יום שני ללא בשר"יזמה ומובילה את יוזמת . אשת טלוויזיה ופעילה חברתית, עיתונאית

, אשר תוך זמן קצר יצרה גל מודעות נרחב והגיעה לעשרות אלפי ישראלים דרך מסעדות, מן החי בישראל

החלה את דרכה העיתונאית . מפעלי הסעדה ומפעלים המציעים אפשרויות לתזונה טעימה ובריאה מן הצומח

ורת החדשות הגישה את מהד, ובהמשך ערכה והגישה את החדשות המקומיות בבת ים 1כתחקירנית בערוץ 

החלה להוביל את תכנית התחקירים  2013-ב. ומספר סדרות דוקומנטריות 10ובחדשות  2המרכזית בערוץ 

 .אביב-בעלת תואר ראשון במדעי המדינה מאוניברסיטת תל. 2בערוץ כת" המער"סביבתית -החברתית

 

 

 אורן טוקטלי .8

 
. וחבר הועד המנהל של עמותת בוגרי המכללהל "בוגר המכללה לביטחון לאומי של צה. כלכלן ויזם, עורך דין

כראש , ככלכלן בכיר באגף התקציבים במשרד האוצר, במשך השנים עסק בתחומים ציבוריים מגוונים

בין היתר כיהן כראש מנהלת . פרוייקט אירגוני גדול במשרד הבריאות ובתפקידים שונים במשרד התקשורת

במשך כעשור שנים שימש . 2נהל שידורי הניסיון של ערוץ ההקמה של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו וכמ

ת ותל אביב שימש מרצה לתקשורת באוניברסיטה העברי. ל הראשון של הוועדה הישראלית למדרוג"כמנכ

פעיל חברתי ופוליטי במבשרת ציון ובהנהלת מפלגת  ".מדיניות תקשורת בישראל"מחבר הספר , ובמכללות

וסוציולוגיה ותואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים בעל תואר ראשון בכלכלה . מרצ

 .ובנוסף תואר ראשון במשפטים מהקריה האקדמית אונו
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 יובל כרמי .9

 
מנחה קבוצות ומרצה . מורה לפסיכותרפיה במכללת וינגייט ולפסיכולוגיה במכללת אל קאסמי, פסיכולוג קליני

זוגות ומשפחות באמצעות מגוון , ילדים, נוער, יובל מטפל במבוגרים. וכן פעיל ותיק בארגוני שלום והידברות

בעל ניסיון רב בהנחיית . בראשן תפיסת ההולודינמיקה ומתוך ראיית עולם הוליסטית, רחב של טכניקות

, עמותת ילדי המזרח התיכון: במסגרות שונות כגון -מורים ואחרים , תושבים, קבוצות של נפגעי פעולות איבה

בקיץ האחרון  . מפגשי ישראלים ופלסטינים -עמותת הסולחה , המדרשה הצבאית הר גילה, לאומיביטוח 

, אשר התקיימה באושוויץ ובה השתתפו גרמנים", לראות דרך העיניים של האחר"הנחה סדנה בשם 

שני בעל תואר מוסמך בפיזיקה עיונית ותואר . יובל הינו מורה מוסמך ליוגה, בנוסף. ישראלים ופלסטינים

 . בפסיכולוגיה קלינית מהאוניברסיטה העברית בירושלים

 

 

 

 

 ליביה לינק רביב .10

 
לאה יבו מ, בוגרת קורס הצוערים של משרד החוץ. עורכת דין בהכשרתה ומוסמכת בגישור והדרכת גישור

 ניהלה את קורס הצוערים של, בנוסף. בקראקס ובמטה בארץ, תפקידים מגוונים בשליחויות מגוונות ברומא

מרכזת  - סוכנויות מיוחדות ונושאים גלובליים, ל"כיום ממלאת תפקיד מרכזי במחלקה לארגונים בינ. המשרד

, לרבות האמנה למניעת התפשטות המדבור, את העיסוק בתחום הפיתוח והאמנות הסביבתיות הבינלאומיות

ואר שני בניהול סכסוכים ליביה בוגרת ת. ועוד, נדת הפיתוח הגלובלית החדשה'אג, ם"אמנת האקלים של האו

 .אם לשלושה, מתגוררת במודיעין. ותואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים

 

 

 

 עבד עאסלה .11

 
פועל בתחום החדשנות החברתית להובלת שינויים אסטרטגיים הנחוצים הארגון  -"ראות"ל קבוצת "סמנכ

, חברתי אזורי-הצוות לפיתוח כלכליכראש הוא משמש , בנוסף. משך של המדינהלהבטחת שגשוג מת

ל כספים "שימש כסמנכ, עברב. שיפור התשתית הכלכלית והחברתיתהמקדם פיילוט באזור הגליל המערבי ל

שפיתח אסטרטגיה חדשה לתעשיית ההייטק , וכן ראש צוות חדשנות מדעית וטכנולוגית" ראות"של 

פיתוח מדדים , כתיבת מסמכים, מחקר, הכשרה, כוח אדם, בעל ניסיון בניהול ותפעול ארגוני. הישראלית

לקידום תעסוקה של , עבד חבר דירקטוריון במיזם קולקטיב אימפקט. והובלת שינויים חברתיים ואסטרטגיים

בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל . קיום-צ לקידום הייטק ודו"חל ,"MOONA"ובארגון ; החברה הערבית

 .תאם וגר בגבעתיים'נשוי לח. ותואר שני בכלכלהעסקים בהצטיינות מטעם אוניברסיטת חיפה 
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 אלון פילץ .12
 

פעיל . רשימה לכנסתב ,חבר במפלגת העבודה .ל משותף ובעלים של דיזנגוף סנטר"מנכ, נשוי ואב לשלושה

נושא הקיימות האורבנית תוך הטמעת פועל בדיזנגוף סנטר לבשנים האחרונות  .בקואליציה להעסקה ישירה

בין היתר על ידי הטמעת , ין צרכים כלכליים לצרכים חברתיים וסביבתייםב האיזון המתאיםניסיון למצוא את 

פרויקטים , מעבר להעסקה ישירה של עובדי קבלן לשעבר, דיווח פליטות גזי חממה, התייעלות אנרגטית

 –על פעילות זו זכה המרכז . חקלאות עירונית על גג המרכז ועוד, חברתיים הפונים לקהילה המקומית

בוגר . 2015באות הגלובוס הירוק למגזר העסקי לשנות  –ובראשו אלון ומנהלת הקיימות שאנה שכטמן 

 .תואר שני במנהל למדיניות ציבורית ובוגר תכנית העמיתים של מרכז השל לקיימות

 

 

 דודו רוזנבלום .13

 
. אנרגטית בארגונים ורשויותלייעוץ ארגוני וטכני למטרת התייעלות , "שדות אנרגיה"מייסד ומנהל את חברת 

מנהל רשויות ובקרת נתונים בחברת נידן העוסקת בהתייעלות וחיסכון באנרגיה , בעבר פעל כיועץ סביבתי

, במסגרת עבודתו מוביל פרויקטים של התייעלות בניהול משאבים ברשויות מקומיות ברחבי הארץ. ומים

דודו . שונות החל מתלמידים ועד מנהלים בכיריםמקים ומלווה וועדות לסביבה ואנרגיה ומרצה לקבוצות 

הקים וניהל את עמותת החינוך המגוון בגליל והינו שותף בהקמת בית ספר יסודי לשילוב ילדים חילונים 

בחולון  HIT בעל תואר ראשון ותעודת הוראה במדעים לעיצוב ממכללת, הנדסאי מכונות. מסורתיים ודתיים

  יפה.מהטכניון בח כנון ערים ואזוריםותואר שני בת
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הקמה וניהול חברות ניהול וסחר  -בעלת ניסיון של עשרים שנה כיזמית עסקית בתחום המסחר והשיווק 

מיזם ראשון מסוגו בישראל אשר  -ש ובילה את היוזמה להקמת חוות החופבינלאומי. בשנים האחרונות מ

החיים ובין האדם לטבע וכמו כן, חינוך לחמלה.  מבוסס על ערכים של חמלה והרמוניה בין האדם לבעלי

החווה תשמש כמקלט לחיות ניצולות ממשקי התעשייה ותיתן להן לראשונה הזדמנות לחיי נוחות, חופש, 

כבוד ורווחה. בנוסף, החווה תשמש כמרכז למידה וחינוך לחמלה לקהלים שונים שיבקרו במקום באמצעות 

עדית נשואה ואם לשלושה, מתגוררת בתל אביב, טבעונית  יצולים.הדרכה, מוזיאון וכמובן המפגש עם הנ

מרצה בנושאי בריאות, תזונה, אקולוגיה, והקשר העמוק שלהם עם העוצמה  .ומקפידה על אורח חיים בריא

 .האישית
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בפיתוח, ייצור עורכת דין, יועצת משפטית, מזכירת חברה וחברת הנהלה בחברת רובוגרופ ט.א.ק. העוסקת 

ושיווק מוצרי חומרה, תוכנה והדרכה בתחום החינוך. נוטריון ומגשרת מוסמכת. תחום עיסוקה המשפטי כולל 

משפט מסחרי, חוזים, חברות, שוק ההון, דיני עסקים וליווי דירקטוריונים. במהלך חייה עסקה בניהול וייעוץ 

ק, חברות ביטוח, השקעות ותאגידים נדל"ן, הייט -משפטי לחברות מקשת רחבה של תחומי עיסוק

חברה בת של תאגיד יפני העוסק ברובוטיקה  ,Yaskawa Europe Technology Ltd בינלאומיים כגון 

וטכנולוגיה מתקדמת. בעלת ניסיון בכתיבה והטמעה של תכניות הכשרה ומניעה בארגונים. פעילה חברתית 

ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים מקומית במקום מגוריה, הוד השרון. תחיה בעלת תואר 

 מאוניברסיטת תל אביב.
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מכהנת כסגנית הנשיא בקונגרס היהודי העולמי ומנהלת פרויקטים בתחום הפיתוח העסקי , עורכת דין

יושבת ראש אגודת  ,Leadelלית ארגון הצעירים"מנכ, בין תפקידיה הקודמים'. במשרד גורניצקי ושות

, יושבת ראש ההתאחדות העולמית של הסטודנטים היהודים, באוניברסיטת בן גוריון בנגבהסטודנטים 

יפו ומנהלת את -חברת בת של עיריית תל אביב -ל במנהלת עיר עולם"מנהלת תחום אקדמיה וחינוך בינ

תמר פעילה חברתית בתחומי הצדק . ם"ארגון הילדים של האו, ההקמה של הסניף הישראלי של יוניסף

היא מובילה את המשלחת , כמו כן. כלכליים שונים-החברתי והשוויון המגדרי וחברה בפורומים חברתיים

תמר בעלת תואר ראשון בלימודי מדינת . הישראלית לפורום הצעירים למזרח התיכון של הפרלמנט האירופי

י משפט בהצטיינות תואר שני בלימוד, ישראל ופוליטיקה וממשל מאוניברסיטת בן גוריון בנגב בהצטיינות

 .מאוניברסיטת בר אילן ותואר ראשון במשפטים מהמכללה האקדמית נתניה


