האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

בית הספר למנהל עסקים
מתכבדים להזמינכם לכנס

חדשנות ויזמות חברתית בעידן טכנולוגי
יום שני 4 ,ביוני  ,2012יד' בסיון תשע"ב בשעות 08:15-14:00
אולם ברונפמן ,בבניין המנהלה ,קמפוס הר הצופים ,האוניברסיטה העברית בירושלים
08:15-08:45

התכנסות והרשמה

08:45-09:00

דברי ברכה ופתיחה
פרופ' דן גלאי ,דיקן בית הספר למנהל עסקים ,האוניברסיטה העברית בירושלים

09:00-10:30

מושב פתיחה חדשנות ויזמות חברתית בעידן המודרני
מנחה :פרופ' קרין נהון ,ראש מרכז אספר ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אראל מרגלית ,מייסד ויו"ר JVP
מר מייקל אייזנברג ,שותף בכיר Benchmark
דיון מונחה עם קהל

10:30-11:15

פרופ' יורם עשת אלקלעי  ,ראש המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה האוני' הפתוחה
הקללה ,הברכה וחדשנות טכנולוגית
מגיב ד"ר הרי יוקלה ,החוג ליזמות ,הפקולטה לניהול ,הטכניון

11:15-11:45

הפסקה וכיבוד קל

11:45-13:30

הרצאות מציתות ) ( Ignite Talks
מר בני דאון ,מזכ"ל החזית העממית לשחרור ידע ציבורי
דרך הקוד הפתוח
מר נדב מנסדורף ,מנכ"ל זפה טכנולוגיות ויזם חברתי
המגזר הרביעי :ממהפכה טכנולוגית לצדק חברתי
גב' נורית צור ,מנכ"לית פרזנטס ישראל
שורה תחתונה כפולה ביזמות חברתית
מר ערן קליין ,מנהל התכניות בשת"יל
על משיכה ורתיעה :מפגשים עם טכנולוגיה בארגונים אזרחיים
מר יובל אדמון ,מנכ"ל הסדנא לידע ציבורי
שינוי הפוליטיקה בעזרת טכנולוגיה
מר עדן פוקס ,סמנכ"ל כל זכות
כל זכות :מיזם אינטרנטי חדשני
גב' קרן דהן ,שותפה במיזם השדרה
השדרה :השתתפות ליצירת צדק חברתי

13:30-14:00

הפסקת היידפארק :המרצים יהיו נגישים לשיחות עם המשתתפים

•

תחום היזמות חברתית עלה בצורה חזקה לסדר היום בשנה האחרונה בחברה הישראלית .מהי יזמות חברתית? זוהי יזמות,
אשר מטרתה ליישם פתרונות חדשניים לסוגיות חברתיות וסביבתיות ,להעצים קהילות שונות ולהביא לשינוי חברתי .בכנס זה
אנו מבקשים לבחון את הקשר בין יזמות חברתית לטכנולוגיה ,ובפרט ,כיצד הטכנולוגיה נרתמת או מאתגרת את השגת אותו
שינוי חברתי .יום העיון הוא הזדמנות ייחודית למפגש בין הקהילה העסקית לבין החברה האזרחית .במהלך יום העיון נשמע
על פיתוחים ,פרוייקטים ,רעיונות חדשניים ולקחים נלמדים מפיהם של יזמים חברתיים ,חוקרים באקדמיה ומבעלי חברות הון
סיכון .יום העיון הוא הזדמנות נהדרת ללבן ולדון בנושאים הללו עם האנשים שנמצאים בחוד החנית של העשיה והמחקר
בתחום .בואו והצטרפו אלינו.

הרשמה לכנס bsbogrim@huji.ac.il :או בטלפון02- 5881157 :

