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 של המועצה הארצית לפיתוח חברתי  ירושלים כנס  
 ישראל שנות מדינת  60לרגל 

 לחברה הוגנת" אחריות חברתית "בסימן 
 

 , , כ"ט ניסן תשס"ח 2008ביוני  18יום רביעי, 
 אולם מועצת העיר ירושלים

 , ירושלים1כיכר ספרא 
 

 התכנסות קבלת פנים וקטעי נגינה   – 15:30-16:30

 .  פתיחת הכנס  – 16:30

 מנחה: עו"ד יוסי שרעבי, מנהל אגף חברה בעיריית ירושלים 

o ירושלים, מר אורי לופוליאנסקי: "עידוד האחריות החברתית כיעד    ראש העיר

 מרכזי" 

o   פרופ' שמעון שטרית, יו"ר המועצה הארצית לפיתוח חברתי: "אחריות חברתית

 בקבלת החלטות ניהוליות ועסקיות"               

o דברים מפי ח"כ שלום שמחון, שר החקלאות ופיתוח הכפר 

 

  יו"ר וועדת  בהשתתפות 2008ות הפתוח החברתי לשנת חלוקת מקבץ ראשון של מקבלי א

 השיפוט מר עמי ברגמן. 

. 

  

  ".תרומות הממשל לעידוד האחריות החברתיתמושב ראשון: " – 17:00

 מנחה: מר גד ליאור, כתב כלכלי וראש מערכת "ידיעות אחרונות" בירושלים 

o .דברים מפי ח"כ יצחק הרצוג, שר הרווחה והשירותים החברתיים 

o   עו"ד יובל אלבשן, עמותת ידיד והמרכז לחינוך משפטי קליני בפקולטה

 " תלמשפטים, האוניברסיטה העברית: "אחריות חברתית של האוניברסיטאו

o   דברים מפי ח"כ בנימין )פואד( בן אליעזר, שר התשתיות הלאומיות 

 

עזרא יו''ר  בהשתתפות מר אלי אל  2008חלוקת מקבץ שני של מקבלי אות הפיתוח החברתי לשנת 

 קבוצת אלעזרא השקעות בע''מ 

 קטע  נגינה 

 

 



 

 

 .  "הרחבת האחריות החברתית של המגזר האזרחי"מושב שני:  – 18:15

 מנחה: הגברת גלית לוי, מנכ"ל התאחדות התעשיינים בירושלים 

o אגף חברה עירית ירושלים :  -אורלי בן אהרון,מנהלת המטה לפיתוח מנהיגות קהילתית

 תושבים כחלק מתהליך פיתוח של החברה האזרחית   העצמה ומעורבות

o   מוריה להמן ,מנהלת  מרכז   ברירה: חינוך לתרבות של אחריות חברתית בדור הצעיר 

o  רויטל ביתן,   אינטל: תרבות האחריות החברתית כמשולבת אינטגרטיבית בעבודת הארגון 

o  יונתן מנוחין, זיו האפט. מדדים חברתים 

o  נציגDeloitte גור: "אחריות חברתית בעולם העיסקי" בריטמן אלמ 

o    דר' משה ברקת, מנהל מחלקת תאגידים ברשות לניירות ערך: "אחריות חברתית וממשל

 תאגידי" 

 דברים מפי שר המשפטים, פרופ' דניאל פרידמן       

 

בהשתתפות מר יונה   2008חלוקת מקבץ שלישי של מקבלי אות הפיתוח החברתי לשנת               

 , יו"ר ארגון עובדי הסוכנות היהודית בצלאלי

 

 קטע  נגינה               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


