
הכרות עם מפת המשאבים הפילנתרופים

מקסום מפת המשאבים: אתגרים, חסמים והזדמנויות

ומה מכאן? שינוי תמונת העתיד בפילנתרופיה

עדי שילינג גלזר
רכזת המכון, שיתופים

הסדנה השנתית

פיתוח מקצועי יישומי ובין-מגזרי בתחום הפילנתרופיה מבית

המכון הישראלי  לפילנתרופיה

יעוץ אקדמי: ד"ר לזלי לנקובסקי, ד"ר ג'יימי לוין דניאל
בית הספר לפילנתרופיה ע"ש משפחת לילי,

אוניברסיטת אינדיאנה

צוות הפיתוח:
רונית סגלמן, דברה לונדון, ליאת גוברין, יפית מולכו

מנהלת המכון: רונית סגלמן
מנהלת תחום פילנתרופיה בשיתופים

רכזת המכון: עדי שילינג גלזר

למובילי דעה ועשייה במגזר הציבורי, העסקי והשלישי, 
ביניהם בכירי ממשל, מנהלי פילנתרופיה פרטית או תאגידית, 

מנכ"לי ארגונים חברתיים, יזמי עסקים חברתיים ועוד.

15-17.2.2017 | בית שיתופים, מושב בית יהושע 
ההשתתפות בסדנה למוזמנים בלבד.

למי מיועדת הסדנה?

מתי ואיפה?

לפרטים והרשמה

3 ימים מעוררי השראה עם טובי המרצים 
מהארץ ומהעולם

⋅  קבוצות דיון  ⋅  החלפת רעיונות  ⋅  סדנאות קבוצתיות
⋅  מקרי בוחן  ⋅  הרצאות

רק מעטים מכירים את מפת 
המשאבים הפילנתרופיים 

ויודעים איך להפיק ממנה תועלת 
לטובת שיפור החברה בישראל.

שיתוף פעולה עם בית הספר הראשון 
והיחיד בעולם לפילנתרופיה

אנו מאמינים כי לכם - נציגי הממשל, מנהלי 
הפילנתרופיה הפרטית והתאגידית ומנכ"לי העמותות - 

היכולת והאחריות להשפיע על פיתוחה של מפת 
המשאבים בישראל בהווה ובעתיד.

במיוחד בשבילכם פיתח המכון הישראלי לפילנתרופיה 
מבית שיתופים סדנה רב-מגזרית לפיתוח מקצועי, 

המהווה פלטפורמה ללמידה משותפת של מפת 
המשאבים הפילנתרופיים והזדמנות לרכוש וליצור 

כלים יישומיים למנהלים בכירים.

לאורך הסדנה תיבנה קהילת שגרירי ידע שיחלקו שפה 
וערכים משותפים, אשר יובילו ויקדמו מהלכים 

חברתיים-לאומיים באמצעות הרחבת הידע המקצועי 
בתחום הפילנתרופיה.

המכון הישראלי לפילנתרופיה מבית שיתופים מקיים 
שיתוף פעולה אסטרטגי עם בית הספר לפילנתרופיה 

על שם משפחת לילי של אוניברסיטת אינדיאנה, ארה"ב. 
זהו בית הספר הראשון והיחיד בעולם לפילנתרופיה. 

המכון ינחיל את הידע שנצבר באקדמיה בתחום 
הפילנתרופיה למנהלים בכירים המשפיעים על פיתוח 

הפילנתרופיה בארץ.

את עולם הפילנתרופיה 
את כללי המשחק 

את השותפים
את התפיסות והמודלים

להכיר
את מפת המשאבים

את הצרכים והתועלות
את אפשרויות הפעולה

ליצור היקשים ותובנות
שמתאימים לארגון שלך

אימוץ שיטות,
מודלים ותובנות

שנלמדו בתכנית 
בארגון שלך

לפעול אחרתלדעתלהבין

 קהילה מקצועית נבחרת המקדמת
 תפיסה רב-ממדית של פילנתרופיה

 מפגש בלתי תלוי ומעורר פעולה
של גורמי מפתח בשלושת המגזרים

 זירה להחלפת רעיונות ברוח המגמות
והמחקרים המובילים בארץ ובעולם

מה בסדנה?

מה יוצא לי מזה?

הסדנה השנתית בנושא:

איפה הכסף? 
הגדלה של מפת המשאבים 

הפילנתרופיים בישראל:
אתגרים והזדמנויות 

 חשיפה לתכנים, מחקרים ומרצים מובילים
בתחום הפילנתרופיה בארץ ובעולם

 העמקת הידע וההבנה בתחום
הפילנתרופיה בזווית המעודדת לפעולה

 ניתוק ממרוץ היום-יום בסביבה מעוררת השראה
והחלפת רעיונות לאימוץ מודלים ופתרונות חדשים

 השתייכות לקבוצה נבחרת ואיכותית, המובילה
ומקדמת השפעה חברתית רב-מגזרית

  כלים יישומיים לשיפור ביצועים
בתחום הפילנתרופיה

1

2

3

4

5

■ התכנסות והיכרות 

■ כיול מחוגים - תיאום ציפיות

■ CO-PHI | קפה - זירה להחלפת רעיונות, היכרות ושיתופי פעולה

■ ZOOM IN-ZOOM OUT - תמונת מצב של הפילנתרופיה בארץ ובעולם: 

 סקירה עולמית, סקירה מקומית 

■ בכל רגע נתון - DATA WALK קבוצתי בעקבות הסיפור שמאחורי המספרים

■ ארוחת צהריים

■ הכל יחסים - מהם הגורמים המשפיעים על שינוי במפות המשאבים 

: TED במדינות שונות? שלוש הרצאות בסגנון    
• יחסי פוליטיקה, מדיניות ופילנתרופיה • יחסי כלכלה ופילנתרופיה   

• יחסי פסיכולוגיה, תודעה ופילנתרופיה  

■ CO-PHI | קפה - זירה להחלפת רעיונות, היכרות ושיתופי פעולה

■ מסע עולמי - סיפורי מקרה של פילנתרופיה עכשווית בעולם

■ סיכום היום

■ קוקטייל חגיגי - לפתיחת הסדנה השנתית באירוח רוני דואק    
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■ התכנסות ופתיחת היום

■ CO-PHI | קפה - זירה להחלפת רעיונות, היכרות ושיתופי פעולה 

■ שיר חדש בלב - מה אנחנו יכולים לעשות מחר בבוקר?

■ שיחת סיכום הסדנה

FEB 17
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■ התכנסות ופתיחת היום

■ CO-PHI | קפה - זירה להחלפת רעיונות, היכרות ושיתופי פעולה

■ ועדת חקירה - ניתוח האתגרים והגורמים המעכבים בתחום   
    הפילנתרופיה ועל מי מוטלת האחריות

■ ארוחת צהריים | מועדון הספר הטוב

■ מקסימום פילנתרופיה - המעבדה למקסום משאבים

(FSG) PEER ASSIST מה אתם אומרים? - דילמות בשיטת ■

■ CO-PHI | קפה - זירה להחלפת רעיונות, היכרות ושיתופי פעולה 

■ סיכום היום
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צוות המכון

ד"ר לזלי לנקובסקי הוא חבר מן המניין 
 School of Public and-(אמריטוס) ב
 E n v i r o n m e n t a l  A f f a i r s
שבאוניברסיטת אינדיאנה ויועץ בכיר 
לדיקן בבית הספר לפילנתרופיה על 
2001 ו-2003 עמד ד"ר לנקובסקי בראש הסוכנות  שם משפחת לילי. בין השנים 

.Corporation for National and Community Service הממשלתית
ד"ר לנקובסקי היה מרצה בכיר למדעי פילנתרופיה ומדיניות ציבורית באוניברסיטת 
 Institute for Educational כנשיא ,Hudson אינדיאנה. כמו כן הוא כיהן כנשיא של מכון
 The-עמית מחקר ב ,United States Information Agency-היה סמנכ"ל ב ,A�airs

.Smith Richardson ומנהל מחקר בקרן American Enterprise Institute
ד"ר לנקובסקי הוא בוגר Franklin and Marshall College, וקיבל את תואר הדוקטור 
 The Chronicle of Philanthropy -הוא מפרסם מאמרים רבים ב .Harvard מאוניברסיטת
והרצה פעמים רבות בפני קהלים מתחום החינוך והפילנתרופיה ברחבי ארה"ב והעולם.

חברת  היא  דניאל  לוין  ג'יימי  ד"ר 
 School of Public and-הסגל הזוטר ב
Environmental Affairs ובבית הספר 
לפילנתרופיה על שם משפחת לילי 
אינדיאנה-פרדו  שבאוניברסיטת 
באינדיאנפוליס. היא השלימה את הדוקטורט שלה בניהול ומדיניות חוץ 
ב-College of Public Affairs על שם ג'ון גלן שבאוניברסיטת אוהיו. תחומי 
המחקר שלה כוללים ארגונים שאינם למטרות רווח, ניהול עמותות, ניהול 

מתחמים ציבוריים באופן יצירתי וזהות ארגונית.
 American University-ד"ר לוין דניאל סיימה את התואר הראשון שלה ב
ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת אוהיו. היא הקדישה יותר מ-15 
שנים לתחום העמותות, עבדה כמומחית לתכניות ולאחר מכן כיועצת עבור 
BBYO, וכן התנדבה במשך שנה מטעם ארגון הג'וינט במסגרת פעילות של 

ה-Jewish Service Corps בטורקיה.

רונית סגלמן
מנהלת המכון ותחום 

פילנתרופיה בשיתופים

מנהלת תחום פילנתרופיה בשיתופים, 
שימשה כסמנכ"ל קרן רש"י וניהלה את 
מחלקת השותפויות הפילנתרופיות של 
המשרד  את  וניהלה  הקימה  הקרן, 
הישראלי של הפדרציה היהודית של 
קולורדו ואת קרן מיראז'. בעלת תואר 
שני בלימודי פילנתרופיה של בית הספר 
לפילנתרופיה באוניברסיטת אינדיאנה, 
כיועצת  הסמכה  תעודת  בעלת 
קולג'  אמריקן  של  פילנתרופיה 

.CAP® לשירותים פיננסיים

ליאת גוברין
מנחה ויועצת ארגונית 

לניהול חברתי בשיתופים 

ליאת יועצת ארגונית בעלת רקע וניסיון 
בצה"ל,  וההסברה  החינוך  בתחום 
בתחום התרבות היהודית - ישראלית 
וכן בניהול ופיתוח הדרכה בארגונים 
עסקיים גלובליים. לליאת ניסיון בייעוץ 
קבוצתיים  תהליכים  וליווי  ארגוני 
ואישיים במגזר החברתי והעסקי. 
בעלת תואר שני ביעוץ ופיתוח ארגוני 
ב"מסלול האקדמי - המכללה למנהל", 
התמחות ביעוץ פנים ארגוני ומשאבי 
באונ׳  ראשון  תואר  בוגרת  אנוש. 
א  ר ק מ ב ם  י ל ש ו ר י ב ת  י ר ב ע ה

ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. 

ניהלה את תחום המרקום בחברות 
תכנית  ניהלה  בינלאומית.  תרופות 
חברתית של משרד החינוך ומשרד 
הבריאות לקידום אורח חיים בריא 
בקרב ילדים. עבדה במחלקת הניהול 
של האגף לקשרי חוץ באוניברסיטת 
ראשון  תואר  בעלת  אביב.  תל 
במנהל  שני  ותואר  בביוטכנולוגיה 

עסקים.

ד"ר ג'יימי
לוין דניאל

יועצת אקדמית, 
אונ׳ אינדיאנה

יפית מולכו
מנחה, יועצת ארגונית,

חברת ים פתרונות

בעלת תואר שני בייעוץ ארגוני במכללה 
עבודת  את  כיום  וכותבת  למנהל 
הדוקטור שלה בטיפול קבוצתי. מלווה 
שינוי  בתהליכי  ומנהלים  ארגונים 
ופיתוח ארגוני. מנהלת תכנית לייעוץ 
פנים ארגוני ב״להב״, אוניברסיטת תל 
אביב. בעלת ניסיון רב שנים בהובלת 
תהליכי שינוי אסטרטגי בארגונים, ייעוץ 
ופיתוח מנהלים ופיתוח תהליכי למידה 
מכווני שיפור ביצועים. את דרכה החלה 
כיועצת פנים-ארגונית בצה"ל ולאחר 
מנהלות  של  מקצועית  כמנחה  מכן 
פיתוח ארגוני ולמידה בארגונים שונים. 

ד"ר לזלי 
לנקובסקי

יועץ אקדמי, 
אונ׳ אינדיאנה

עדי שילינג גלזר
adi@sheatufim.org.il | 111 :טלפון: 09-8301400 שלוחה

*עלות מסובסדת למשתתף 800 ₪

9:00-19:00

9:00-12:00 9:00-17:30

09:00-19:00

עדי שילינג גלזר
רכזת המכון, שיתופים

הסדנה השנתית

פיתוח מקצועי יישומי ובין-מגזרי בתחום הפילנתרופיה מבית

המכון הישראלי  לפילנתרופיה

יעוץ אקדמי: ד"ר לזלי לנקובסקי, ד"ר ג'יימי לוין דניאל
בית הספר לפילנתרופיה ע"ש משפחת לילי,

אוניברסיטת אינדיאנה

צוות הפיתוח:
רונית סגלמן, דברה לונדון, ליאת גוברין, יפית מולכו

מנהלת המכון: רונית סגלמן
מנהלת תחום פילנתרופיה בשיתופים

רכזת המכון: עדי שילינג גלזר

למובילי דעה ועשייה במגזר הציבורי, העסקי והשלישי, 
ביניהם בכירי ממשל, מנהלי פילנתרופיה פרטית או תאגידית, 

מנכ"לי ארגונים חברתיים, יזמי עסקים חברתיים ועוד.

15-17.2.2017 | בית שיתופים, מושב בית יהושע 
ההשתתפות בסדנה למוזמנים בלבד.

למי מיועדת הסדנה?

מתי ואיפה?

לפרטים והרשמה

3 ימים מעוררי השראה עם טובי המרצים 
מהארץ ומהעולם

⋅  קבוצות דיון  ⋅  החלפת רעיונות  ⋅  סדנאות קבוצתיות
⋅  מקרי בוחן  ⋅  הרצאות

רק מעטים מכירים את מפת 
המשאבים הפילנתרופיים 

ויודעים איך להפיק ממנה תועלת 
לטובת שיפור החברה בישראל.

שיתוף פעולה עם בית הספר הראשון 
והיחיד בעולם לפילנתרופיה

אנו מאמינים כי לכם - נציגי הממשל, מנהלי 
הפילנתרופיה הפרטית והתאגידית ומנכ"לי העמותות - 

היכולת והאחריות להשפיע על פיתוחה של מפת 
המשאבים בישראל בהווה ובעתיד.

במיוחד בשבילכם פיתח המכון הישראלי לפילנתרופיה 
מבית שיתופים סדנה רב-מגזרית לפיתוח מקצועי, 

המהווה פלטפורמה ללמידה משותפת של מפת 
המשאבים הפילנתרופיים והזדמנות לרכוש וליצור 

כלים יישומיים למנהלים בכירים.

לאורך הסדנה תיבנה קהילת שגרירי ידע שיחלקו שפה 
וערכים משותפים, אשר יובילו ויקדמו מהלכים 

חברתיים-לאומיים באמצעות הרחבת הידע המקצועי 
בתחום הפילנתרופיה.

המכון הישראלי לפילנתרופיה מבית שיתופים מקיים 
שיתוף פעולה אסטרטגי עם בית הספר לפילנתרופיה 

על שם משפחת לילי של אוניברסיטת אינדיאנה, ארה"ב. 
זהו בית הספר הראשון והיחיד בעולם לפילנתרופיה. 

המכון ינחיל את הידע שנצבר באקדמיה בתחום 
הפילנתרופיה למנהלים בכירים המשפיעים על פיתוח 

הפילנתרופיה בארץ.

את עולם הפילנתרופיה 
את כללי המשחק 

את השותפים
את התפיסות והמודלים

להכיר
את מפת המשאבים

את הצרכים והתועלות
את אפשרויות הפעולה

ליצור היקשים ותובנות
שמתאימים לארגון שלך

אימוץ שיטות,
מודלים ותובנות

שנלמדו בתכנית 
בארגון שלך

לפעול אחרתלדעתלהבין

 קהילה מקצועית נבחרת המקדמת
 תפיסה רב-ממדית של פילנתרופיה

 מפגש בלתי תלוי ומעורר פעולה
של גורמי מפתח בשלושת המגזרים

 זירה להחלפת רעיונות ברוח המגמות
והמחקרים המובילים בארץ ובעולם

מה בסדנה?

מה יוצא לי מזה?

הסדנה השנתית בנושא:

איפה הכסף? 
הגדלה של מפת המשאבים 

הפילנתרופיים בישראל:
אתגרים והזדמנויות 

 חשיפה לתכנים, מחקרים ומרצים מובילים
בתחום הפילנתרופיה בארץ ובעולם

 העמקת הידע וההבנה בתחום
הפילנתרופיה בזווית המעודדת לפעולה

 ניתוק ממרוץ היום-יום בסביבה מעוררת השראה
והחלפת רעיונות לאימוץ מודלים ופתרונות חדשים

 השתייכות לקבוצה נבחרת ואיכותית, המובילה
ומקדמת השפעה חברתית רב-מגזרית

  כלים יישומיים לשיפור ביצועים
בתחום הפילנתרופיה

1

2

3

4

5

■ התכנסות והיכרות 

■ כיול מחוגים - תיאום ציפיות

■ CO-PHI | קפה - זירה להחלפת רעיונות, היכרות ושיתופי פעולה

■ ZOOM IN-ZOOM OUT - תמונת מצב של הפילנתרופיה בארץ ובעולם: 

 סקירה עולמית, סקירה מקומית 

■ בכל רגע נתון - DATA WALK קבוצתי בעקבות הסיפור שמאחורי המספרים

■ ארוחת צהריים

■ הכל יחסים - מהם הגורמים המשפיעים על שינוי במפות המשאבים 

: TED במדינות שונות? שלוש הרצאות בסגנון    
• יחסי פוליטיקה, מדיניות ופילנתרופיה • יחסי כלכלה ופילנתרופיה   

• יחסי פסיכולוגיה, תודעה ופילנתרופיה  

■ CO-PHI | קפה - זירה להחלפת רעיונות, היכרות ושיתופי פעולה

■ מסע עולמי - סיפורי מקרה של פילנתרופיה עכשווית בעולם

■ סיכום היום

■ קוקטייל חגיגי - לפתיחת הסדנה השנתית באירוח רוני דואק    
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■ התכנסות ופתיחת היום

■ CO-PHI | קפה - זירה להחלפת רעיונות, היכרות ושיתופי פעולה 

■ שיר חדש בלב - מה אנחנו יכולים לעשות מחר בבוקר?

■ שיחת סיכום הסדנה

FEB 17

ר
ק

בו

■ התכנסות ופתיחת היום

■ CO-PHI | קפה - זירה להחלפת רעיונות, היכרות ושיתופי פעולה

■ ועדת חקירה - ניתוח האתגרים והגורמים המעכבים בתחום   
    הפילנתרופיה ועל מי מוטלת האחריות

■ ארוחת צהריים | מועדון הספר הטוב

■ מקסימום פילנתרופיה - המעבדה למקסום משאבים

(FSG) PEER ASSIST מה אתם אומרים? - דילמות בשיטת ■

■ CO-PHI | קפה - זירה להחלפת רעיונות, היכרות ושיתופי פעולה 

■ סיכום היום

FEB 16
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צוות המכון

ד"ר לזלי לנקובסקי הוא חבר מן המניין 
 School of Public and-(אמריטוס) ב
 E n v i r o n m e n t a l  A f f a i r s
שבאוניברסיטת אינדיאנה ויועץ בכיר 
לדיקן בבית הספר לפילנתרופיה על 
2001 ו-2003 עמד ד"ר לנקובסקי בראש הסוכנות  שם משפחת לילי. בין השנים 

.Corporation for National and Community Service הממשלתית
ד"ר לנקובסקי היה מרצה בכיר למדעי פילנתרופיה ומדיניות ציבורית באוניברסיטת 
 Institute for Educational כנשיא ,Hudson אינדיאנה. כמו כן הוא כיהן כנשיא של מכון
 The-עמית מחקר ב ,United States Information Agency-היה סמנכ"ל ב ,A�airs

.Smith Richardson ומנהל מחקר בקרן American Enterprise Institute
ד"ר לנקובסקי הוא בוגר Franklin and Marshall College, וקיבל את תואר הדוקטור 
 The Chronicle of Philanthropy -הוא מפרסם מאמרים רבים ב .Harvard מאוניברסיטת
והרצה פעמים רבות בפני קהלים מתחום החינוך והפילנתרופיה ברחבי ארה"ב והעולם.

חברת  היא  דניאל  לוין  ג'יימי  ד"ר 
 School of Public and-הסגל הזוטר ב
Environmental Affairs ובבית הספר 
לפילנתרופיה על שם משפחת לילי 
אינדיאנה-פרדו  שבאוניברסיטת 
באינדיאנפוליס. היא השלימה את הדוקטורט שלה בניהול ומדיניות חוץ 
ב-College of Public Affairs על שם ג'ון גלן שבאוניברסיטת אוהיו. תחומי 
המחקר שלה כוללים ארגונים שאינם למטרות רווח, ניהול עמותות, ניהול 

מתחמים ציבוריים באופן יצירתי וזהות ארגונית.
 American University-ד"ר לוין דניאל סיימה את התואר הראשון שלה ב
ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת אוהיו. היא הקדישה יותר מ-15 
שנים לתחום העמותות, עבדה כמומחית לתכניות ולאחר מכן כיועצת עבור 
BBYO, וכן התנדבה במשך שנה מטעם ארגון הג'וינט במסגרת פעילות של 

ה-Jewish Service Corps בטורקיה.

רונית סגלמן
מנהלת המכון ותחום 

פילנתרופיה בשיתופים

מנהלת תחום פילנתרופיה בשיתופים, 
שימשה כסמנכ"ל קרן רש"י וניהלה את 
מחלקת השותפויות הפילנתרופיות של 
המשרד  את  וניהלה  הקימה  הקרן, 
הישראלי של הפדרציה היהודית של 
קולורדו ואת קרן מיראז'. בעלת תואר 
שני בלימודי פילנתרופיה של בית הספר 
לפילנתרופיה באוניברסיטת אינדיאנה, 
כיועצת  הסמכה  תעודת  בעלת 
קולג'  אמריקן  של  פילנתרופיה 

.CAP® לשירותים פיננסיים

ליאת גוברין
מנחה ויועצת ארגונית 

לניהול חברתי בשיתופים 

ליאת יועצת ארגונית בעלת רקע וניסיון 
בצה"ל,  וההסברה  החינוך  בתחום 
בתחום התרבות היהודית - ישראלית 
וכן בניהול ופיתוח הדרכה בארגונים 
עסקיים גלובליים. לליאת ניסיון בייעוץ 
קבוצתיים  תהליכים  וליווי  ארגוני 
ואישיים במגזר החברתי והעסקי. 
בעלת תואר שני ביעוץ ופיתוח ארגוני 
ב"מסלול האקדמי - המכללה למנהל", 
התמחות ביעוץ פנים ארגוני ומשאבי 
באונ׳  ראשון  תואר  בוגרת  אנוש. 
א  ר ק מ ב ם  י ל ש ו ר י ב ת  י ר ב ע ה

ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. 

ניהלה את תחום המרקום בחברות 
תכנית  ניהלה  בינלאומית.  תרופות 
חברתית של משרד החינוך ומשרד 
הבריאות לקידום אורח חיים בריא 
בקרב ילדים. עבדה במחלקת הניהול 
של האגף לקשרי חוץ באוניברסיטת 
ראשון  תואר  בעלת  אביב.  תל 
במנהל  שני  ותואר  בביוטכנולוגיה 

עסקים.

ד"ר ג'יימי
לוין דניאל

יועצת אקדמית, 
אונ׳ אינדיאנה

יפית מולכו
מנחה, יועצת ארגונית,

חברת ים פתרונות

בעלת תואר שני בייעוץ ארגוני במכללה 
עבודת  את  כיום  וכותבת  למנהל 
הדוקטור שלה בטיפול קבוצתי. מלווה 
שינוי  בתהליכי  ומנהלים  ארגונים 
ופיתוח ארגוני. מנהלת תכנית לייעוץ 
פנים ארגוני ב״להב״, אוניברסיטת תל 
אביב. בעלת ניסיון רב שנים בהובלת 
תהליכי שינוי אסטרטגי בארגונים, ייעוץ 
ופיתוח מנהלים ופיתוח תהליכי למידה 
מכווני שיפור ביצועים. את דרכה החלה 
כיועצת פנים-ארגונית בצה"ל ולאחר 
מנהלות  של  מקצועית  כמנחה  מכן 
פיתוח ארגוני ולמידה בארגונים שונים. 

ד"ר לזלי 
לנקובסקי

יועץ אקדמי, 
אונ׳ אינדיאנה

עדי שילינג גלזר
adi@sheatufim.org.il | 111 :טלפון: 09-8301400 שלוחה

*עלות מסובסדת למשתתף 800 ₪

9:00-19:00

9:00-12:00 9:00-17:3009:00-17:30

עדי שילינג גלזר
רכזת המכון, שיתופים

הסדנה השנתית

פיתוח מקצועי יישומי ובין-מגזרי בתחום הפילנתרופיה מבית

המכון הישראלי  לפילנתרופיה

יעוץ אקדמי: ד"ר לזלי לנקובסקי, ד"ר ג'יימי לוין דניאל
בית הספר לפילנתרופיה ע"ש משפחת לילי,

אוניברסיטת אינדיאנה

צוות הפיתוח:
רונית סגלמן, דברה לונדון, ליאת גוברין, יפית מולכו

מנהלת המכון: רונית סגלמן
מנהלת תחום פילנתרופיה בשיתופים

רכזת המכון: עדי שילינג גלזר

למובילי דעה ועשייה במגזר הציבורי, העסקי והשלישי, 
ביניהם בכירי ממשל, מנהלי פילנתרופיה פרטית או תאגידית, 

מנכ"לי ארגונים חברתיים, יזמי עסקים חברתיים ועוד.

15-17.2.2017 | בית שיתופים, מושב בית יהושע 
ההשתתפות בסדנה למוזמנים בלבד.

למי מיועדת הסדנה?

מתי ואיפה?

לפרטים והרשמה

3 ימים מעוררי השראה עם טובי המרצים 
מהארץ ומהעולם

⋅  קבוצות דיון  ⋅  החלפת רעיונות  ⋅  סדנאות קבוצתיות
⋅  מקרי בוחן  ⋅  הרצאות

רק מעטים מכירים את מפת 
המשאבים הפילנתרופיים 

ויודעים איך להפיק ממנה תועלת 
לטובת שיפור החברה בישראל.

שיתוף פעולה עם בית הספר הראשון 
והיחיד בעולם לפילנתרופיה

אנו מאמינים כי לכם - נציגי הממשל, מנהלי 
הפילנתרופיה הפרטית והתאגידית ומנכ"לי העמותות - 

היכולת והאחריות להשפיע על פיתוחה של מפת 
המשאבים בישראל בהווה ובעתיד.

במיוחד בשבילכם פיתח המכון הישראלי לפילנתרופיה 
מבית שיתופים סדנה רב-מגזרית לפיתוח מקצועי, 

המהווה פלטפורמה ללמידה משותפת של מפת 
המשאבים הפילנתרופיים והזדמנות לרכוש וליצור 

כלים יישומיים למנהלים בכירים.

לאורך הסדנה תיבנה קהילת שגרירי ידע שיחלקו שפה 
וערכים משותפים, אשר יובילו ויקדמו מהלכים 

חברתיים-לאומיים באמצעות הרחבת הידע המקצועי 
בתחום הפילנתרופיה.

המכון הישראלי לפילנתרופיה מבית שיתופים מקיים 
שיתוף פעולה אסטרטגי עם בית הספר לפילנתרופיה 

על שם משפחת לילי של אוניברסיטת אינדיאנה, ארה"ב. 
זהו בית הספר הראשון והיחיד בעולם לפילנתרופיה. 

המכון ינחיל את הידע שנצבר באקדמיה בתחום 
הפילנתרופיה למנהלים בכירים המשפיעים על פיתוח 

הפילנתרופיה בארץ.

את עולם הפילנתרופיה 
את כללי המשחק 

את השותפים
את התפיסות והמודלים

להכיר
את מפת המשאבים

את הצרכים והתועלות
את אפשרויות הפעולה

ליצור היקשים ותובנות
שמתאימים לארגון שלך

אימוץ שיטות,
מודלים ותובנות

שנלמדו בתכנית 
בארגון שלך

לפעול אחרתלדעתלהבין

 קהילה מקצועית נבחרת המקדמת
 תפיסה רב-ממדית של פילנתרופיה

 מפגש בלתי תלוי ומעורר פעולה
של גורמי מפתח בשלושת המגזרים

 זירה להחלפת רעיונות ברוח המגמות
והמחקרים המובילים בארץ ובעולם

מה בסדנה?

מה יוצא לי מזה?

הסדנה השנתית בנושא:

איפה הכסף? 
הגדלה של מפת המשאבים 

הפילנתרופיים בישראל:
אתגרים והזדמנויות 

 חשיפה לתכנים, מחקרים ומרצים מובילים
בתחום הפילנתרופיה בארץ ובעולם

 העמקת הידע וההבנה בתחום
הפילנתרופיה בזווית המעודדת לפעולה

 ניתוק ממרוץ היום-יום בסביבה מעוררת השראה
והחלפת רעיונות לאימוץ מודלים ופתרונות חדשים

 השתייכות לקבוצה נבחרת ואיכותית, המובילה
ומקדמת השפעה חברתית רב-מגזרית

  כלים יישומיים לשיפור ביצועים
בתחום הפילנתרופיה

1

2

3

4

5

■ התכנסות והיכרות 

■ כיול מחוגים - תיאום ציפיות

■ CO-PHI | קפה - זירה להחלפת רעיונות, היכרות ושיתופי פעולה

■ ZOOM IN-ZOOM OUT - תמונת מצב של הפילנתרופיה בארץ ובעולם: 

 סקירה עולמית, סקירה מקומית 

■ בכל רגע נתון - DATA WALK קבוצתי בעקבות הסיפור שמאחורי המספרים

■ ארוחת צהריים

■ הכל יחסים - מהם הגורמים המשפיעים על שינוי במפות המשאבים 

: TED במדינות שונות? שלוש הרצאות בסגנון    
• יחסי פוליטיקה, מדיניות ופילנתרופיה • יחסי כלכלה ופילנתרופיה   

• יחסי פסיכולוגיה, תודעה ופילנתרופיה  

■ CO-PHI | קפה - זירה להחלפת רעיונות, היכרות ושיתופי פעולה

■ מסע עולמי - סיפורי מקרה של פילנתרופיה עכשווית בעולם

■ סיכום היום

■ קוקטייל חגיגי - לפתיחת הסדנה השנתית באירוח רוני דואק    
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■ התכנסות ופתיחת היום

■ CO-PHI | קפה - זירה להחלפת רעיונות, היכרות ושיתופי פעולה 

■ שיר חדש בלב - מה אנחנו יכולים לעשות מחר בבוקר?

■ שיחת סיכום הסדנה

FEB 17

ר
ק

בו

■ התכנסות ופתיחת היום

■ CO-PHI | קפה - זירה להחלפת רעיונות, היכרות ושיתופי פעולה

■ ועדת חקירה - ניתוח האתגרים והגורמים המעכבים בתחום   
    הפילנתרופיה ועל מי מוטלת האחריות

■ ארוחת צהריים | מועדון הספר הטוב

■ מקסימום פילנתרופיה - המעבדה למקסום משאבים

(FSG) PEER ASSIST מה אתם אומרים? - דילמות בשיטת ■

■ CO-PHI | קפה - זירה להחלפת רעיונות, היכרות ושיתופי פעולה 

■ סיכום היום
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ד"ר לזלי לנקובסקי הוא חבר מן המניין 
 School of Public and-(אמריטוס) ב
 E n v i r o n m e n t a l  A f f a i r s
שבאוניברסיטת אינדיאנה ויועץ בכיר 
לדיקן בבית הספר לפילנתרופיה על 
2001 ו-2003 עמד ד"ר לנקובסקי בראש הסוכנות  שם משפחת לילי. בין השנים 

.Corporation for National and Community Service הממשלתית
ד"ר לנקובסקי היה מרצה בכיר למדעי פילנתרופיה ומדיניות ציבורית באוניברסיטת 
 Institute for Educational כנשיא ,Hudson אינדיאנה. כמו כן הוא כיהן כנשיא של מכון
 The-עמית מחקר ב ,United States Information Agency-היה סמנכ"ל ב ,A�airs

.Smith Richardson ומנהל מחקר בקרן American Enterprise Institute
ד"ר לנקובסקי הוא בוגר Franklin and Marshall College, וקיבל את תואר הדוקטור 
 The Chronicle of Philanthropy -הוא מפרסם מאמרים רבים ב .Harvard מאוניברסיטת
והרצה פעמים רבות בפני קהלים מתחום החינוך והפילנתרופיה ברחבי ארה"ב והעולם.

חברת  היא  דניאל  לוין  ג'יימי  ד"ר 
 School of Public and-הסגל הזוטר ב
Environmental Affairs ובבית הספר 
לפילנתרופיה על שם משפחת לילי 
אינדיאנה-פרדו  שבאוניברסיטת 
באינדיאנפוליס. היא השלימה את הדוקטורט שלה בניהול ומדיניות חוץ 
ב-College of Public Affairs על שם ג'ון גלן שבאוניברסיטת אוהיו. תחומי 
המחקר שלה כוללים ארגונים שאינם למטרות רווח, ניהול עמותות, ניהול 

מתחמים ציבוריים באופן יצירתי וזהות ארגונית.
 American University-ד"ר לוין דניאל סיימה את התואר הראשון שלה ב
ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת אוהיו. היא הקדישה יותר מ-15 
שנים לתחום העמותות, עבדה כמומחית לתכניות ולאחר מכן כיועצת עבור 
BBYO, וכן התנדבה במשך שנה מטעם ארגון הג'וינט במסגרת פעילות של 

ה-Jewish Service Corps בטורקיה.

רונית סגלמן
מנהלת המכון ותחום 

פילנתרופיה בשיתופים

מנהלת תחום פילנתרופיה בשיתופים, 
שימשה כסמנכ"ל קרן רש"י וניהלה את 
מחלקת השותפויות הפילנתרופיות של 
המשרד  את  וניהלה  הקימה  הקרן, 
הישראלי של הפדרציה היהודית של 
קולורדו ואת קרן מיראז'. בעלת תואר 
שני בלימודי פילנתרופיה של בית הספר 
לפילנתרופיה באוניברסיטת אינדיאנה, 
כיועצת  הסמכה  תעודת  בעלת 
קולג'  אמריקן  של  פילנתרופיה 

.CAP® לשירותים פיננסיים

ליאת גוברין
מנחה ויועצת ארגונית 

לניהול חברתי בשיתופים 

ליאת יועצת ארגונית בעלת רקע וניסיון 
בצה"ל,  וההסברה  החינוך  בתחום 
בתחום התרבות היהודית - ישראלית 
וכן בניהול ופיתוח הדרכה בארגונים 
עסקיים גלובליים. לליאת ניסיון בייעוץ 
קבוצתיים  תהליכים  וליווי  ארגוני 
ואישיים במגזר החברתי והעסקי. 
בעלת תואר שני ביעוץ ופיתוח ארגוני 
ב"מסלול האקדמי - המכללה למנהל", 
התמחות ביעוץ פנים ארגוני ומשאבי 
באונ׳  ראשון  תואר  בוגרת  אנוש. 
א  ר ק מ ב ם  י ל ש ו ר י ב ת  י ר ב ע ה

ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. 

ניהלה את תחום המרקום בחברות 
תכנית  ניהלה  בינלאומית.  תרופות 
חברתית של משרד החינוך ומשרד 
הבריאות לקידום אורח חיים בריא 
בקרב ילדים. עבדה במחלקת הניהול 
של האגף לקשרי חוץ באוניברסיטת 
ראשון  תואר  בעלת  אביב.  תל 
במנהל  שני  ותואר  בביוטכנולוגיה 

עסקים.

ד"ר ג'יימי
לוין דניאל

יועצת אקדמית, 
אונ׳ אינדיאנה

יפית מולכו
מנחה, יועצת ארגונית,

חברת ים פתרונות

בעלת תואר שני בייעוץ ארגוני במכללה 
עבודת  את  כיום  וכותבת  למנהל 
הדוקטור שלה בטיפול קבוצתי. מלווה 
שינוי  בתהליכי  ומנהלים  ארגונים 
ופיתוח ארגוני. מנהלת תכנית לייעוץ 
פנים ארגוני ב״להב״, אוניברסיטת תל 
אביב. בעלת ניסיון רב שנים בהובלת 
תהליכי שינוי אסטרטגי בארגונים, ייעוץ 
ופיתוח מנהלים ופיתוח תהליכי למידה 
מכווני שיפור ביצועים. את דרכה החלה 
כיועצת פנים-ארגונית בצה"ל ולאחר 
מנהלות  של  מקצועית  כמנחה  מכן 
פיתוח ארגוני ולמידה בארגונים שונים. 

ד"ר לזלי 
לנקובסקי

יועץ אקדמי, 
אונ׳ אינדיאנה

עדי שילינג גלזר
adi@sheatufim.org.il | 111 :טלפון: 09-8301400 שלוחה

*עלות מסובסדת למשתתף 800 ₪

9:00-19:00

9:00-12:00 9:00-17:3008:45-12:30

פיתוח מקצועי יישומי ובין-מגזרי בתחום הפילנתרופיה מבית

בשיתוף עםהמכון הישראלי  לפילנתרופיה

ברוכים הבאים: התכנסות וכיבוד קל
כיול מחוגים – בוקר טוב ופתיחה חגיגית
בהשתתפות שלמה דושי, מנכ"ל שיתופים וצוות המכון 

ZOOM IN-ZOOM OUT תמונת מצב הפילנתרופיה בעולם 
ד"ר לזלי לנקובסקי, אונ' אינדיאנה )מתקיים באנגלית(

הפסקת קפה
 DATA WALK בכל רגע נתון – סדנה מבוססת

ניתוח משותף של תמונת מצב הפילנתרופיה בישראל
ארוחת צהרים משותפת

TED'like הכול יחסים – השפעות על פילנתרופיה מנקודת 
מבט מגוונות:

 בין פוליטיקה ופילנתרופיה – גב' טל שניידר, עיתונאית
 בין כלכלה ופילנתרופיה – מר קובי פינגנבוים, יועץ, מנכ"ל UBS ישראל לשעבר

 בין פסיכולוגיה ופילנתרופיה – ד"ר ג'יימי לוין, אוניברסיטת אינדיאנה 
   )מתקיים באנגלית(

הפסקת קפה
World Tour –  ראיונות עם אנשי מקצוע בפילנתרופיה 

מארצות אחרות בהנחיית ד"ר לזלי לנקובסקי, אונ' אינדיאנה )מתקיים באנגלית(
סיכום היום הראשון

ארוחת ערב ישראלית עם רוני דואק, יו"ר ציונות 2000 ושיתופים. 
פילנתרופ ויזם חברתי

בוקר טוב! התכנסות וכיבוד קל
פתיחה 

טעימות מאתגרים והזדמנויות בפילנתרופיה 
ניתוח מקרי בוחן מישראל

ארוחת צהרים משותפת ומועדון הספר הטוב
מקסימום פילנתרופיה: האם וכיצד ניתן לתעדף את ייעוד 

המשאבים? דיבייט מבוסס על הספר
 Peter Singer. The most good you can do. 2015

ד"ר לזלי לנקובסקי וד"ר ג'יימי לוין, אוניברסיטת אינדיאנה. )מתקיים באנגלית(

הפסקת קפה
עמיתים מתייעצים – שיח דילמות מחיי היום יום

סיכום היום השני ולהתראות מחר

כמעט סף שבוע... התכנסות וארוחת בוקר משותפת
פתיחה וחימום

אנשים זה כל הסיפור 
אורנה ברביבאי, אלופה במיל', מנכ"ל הקרן למיזמים לאומיים

הפסקת קפה
שיר חדש בלב – לאן ממשיכים מכאן? 

סיכום התכנית- טקס קבלת תעודות וחומר למחשבה  
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