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מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים בישראל



מעולם התעסוקה 70%–כל ילד שני חרדי או ערבי –בעוד עשור מהיום 









6השאלה הגדולה

חברתי-הקרן והפורום הכלכלי

-איך אפשר להזיז את המחוג ביחס לאתגרי הליבה החברתיים

כלכליים של ישראל דרך שותפות ואיגום משאבים של המגזר  
?החברתי והעסקי
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1קריטריונים לבחירת האתגרים
0

חברתי של מדינת ישראל ושלפתרונו תהיה  -אתגר שמשפיע על החוסן הכלכלי1.

.תרומה לאיתנות הלאומית שלנו

.שפתרונה ישפיע על הדורות הבאים, בעיה מתמשכת ומחמירה2.

.בעיה מדידה עם פתרון מדיד ובר קיימא3.

אתגר לגביו השותפות בין המגזרים העסקי והחברתי יכולה להביא ערך מוסף  4.

.ייחודי

.היטבאיתולא מתמודדת / אתגר שהממשלה לא מצליחה לפתור5.



1האתגרים שנבחרו
1

אי שוויון ומוביליות חברתית, עוני.1

השכלה  .2

פריון.3

מרכז ופריפריה.4



1אתגרי הליבה: 'לחבר את הנקודות א
2
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:ביקוש
,  פריון
שוק , צמיחה

משתנה

:  שתי בעיות המזינות זו את זו
הפערים במוביליות חברתית מובילים לאי מיצוי ההון האנושי  •

ובכך פוגעים בפריון

בעיית הפריון והצמיחה מורידים את השכר במשק •

ומצמצמים את הסיכויים לצמצום פערים ולמוביליות חברתית



1
3

חברתי במיפוי  -וועדת תוכן מקצועית המלווה את הפורום הכלכלי–וועדת אתגרים לאומיים 

.  הערכה ומדידה, ובחירת האתגרים דרך שלב התכנון וההוצאה לפועל לרבות קביעת סטנדרטים

פיתוח  , קידום חדשנות, קידום והרחבת פתרונות פורצי דרך–וועדת אימפקט וחדשנות  

תמיכה בשינויים מערכתיים ומתודולוגיית חשיבה המעודדת חדשנות  , תשתיות ליצירת הון חברתי

תשלום  , גיבוש אסטרטגיית השקעות לקרן באמצעות כלים חדשניים . בקרב הארגונים בפורום

.  חברתיים ברי קיימא ויישומם-פיתוח מודלים כלכליים . לפי תוצאות ומתודולוגיות מתקדמות

,  הגדרת מסרים, גיבוש האסטרטגיה התקשורתית של הקרן והפורום–וועדת תקשורת 

. ***  בניית תהליך מיתוג ותכנון מתווה ליצירת שיתופי פעולה תקשורתיים, ניראות, קמפיינים

תהליכי עבודה מול עסקים  

תבחן  , וועדה שתעבוד על גיבוש אסטרטגיה לעבודה מול הממשלה-וועדת קשרי ממשלה 

תבחן תהליכים הקשורים בהיבטי רגולציה , תייצר מסמכי מדיניות, אפיקי פעולה משותפים

.  וחקיקה

בניית  , מיסוד השותפות, וועדה שתעסוק בתהליכי העבודה של הפורום והקרן–וועדת תהליך 

קוד אתי, בניית אמון, מהלכים רבי משתתפים



חברה אזרחית  , בית לשותפויות אסטרטגיות בין עסקים-

ורשויות מקומיות  

קורסי הכשרה לניהול קואליציות של עסקים וקהילה ברמה -

הלוקאלית  

קורסי חשיפה לאחריות תאגידית לעסקים חדשים  -

לים  "אוטובוס מנכ-

לים משתפים  "מנכ–אסטרטגיה על הגג -


