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מפגש עם עמיחי שיקלי
ויהונתן טוקר
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לינה במושב אילניה
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קריאה מודרכת  -ד"ר אסף ענברי

אשכול נבו ,סופר

זרמים ביהדות המתחדשת -
הרצאות בבית אבי חי

טל אוחנה ,ראש העיר ירוחם

מפגש עם מתן סעד,
מוביל "הרשת :באר שבע"

מפגש עם אורנה שמעוני
בבית אייל

אלעד מלכא,
מנכ"ל האגודה לזכות הציבור לדעת
רחלי איבנבוים,
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האופציה החסידית  -ד"ר יחיאל הררי
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הסכסוך הישראלי יהודי  -עמיחי שיקלי
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"על יזמות חברתית"  -יהונתן טוקר

הרצאה  -פרויקט 21

פעילות עם עמותת
"איתן כל אחד יכול"

שיח פתוח על אקטיביזם  -דפני ליף מפגש עם עמרי מניב,
ראש דסק תחקירים וחינוך
סיור והרצאה ב Google -תל אביב
בערוץ עשר
מפגש  -רונן מנליס ,דובר צה"ל
"מכאן והלאה" וסיכום התכנית

כלכלת העולם  -מייקל אייזנברג
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העצמה מקצועית

יזמות חברתית  -ד"ר עדי קול
מפגש עם אוריאל אלדד,
מייסד וראש ארגון "שחר"
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פאנל עמיתים  -ארגון "מעוז"

סדנת ניהול תקציב  -ארגון פעמונים
פויקה בחוף פלמחים

פרלמנט צעירים  -מסביב למדורה עם
פעילים מהעולם החברתי והעסקי
לינה בחוף פלמחים
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