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בתוכנית:

התכנסות 
 "שינוי צורה" — מיטב היצירה של יוצאות ויוצאי החברה החרדית

אוצר התערוכה: אבישלום פון שילוח

דברי פתיחה
נדב רוזנבלט — מנכ"ל יוצאים לשינוי 

מאיר כהן — שר הרווחה והביטחון החברתי
עודד פורר — שר החקלאות ופיתוח הכפר והשר לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל  

עשרים שנה אחרי — מבט רטרוספקטיבי על תהליך היציאה
ד"ר הילה בראל — מנהלת מחלקת המחקר, יוצאים לשינוי

 תעסוקת גברים יוצאי החברה החרדית — 
הפוטנציאל האבוד

צביקה דויטש — חוקר ראשי, יוצאים לשינוי

 פאנל: אתגרי השכלה ותעסוקה בקרב יוצאות ויוצאי החברה החרדית
בהנחיית מירב ארלוזורוב — עיתונאית ופובליציסטית

משתתפים: 
אביגדור רבינוביץ —  מנהל המיזם הלאומי לשילוב חרדים בהייטק

מאיר בינג — מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי
 ד"ר גלעד מלאך — ראש התוכנית "חרדים בישראל" במכון

הישראלי לדמוקרטיה
הילה חדד-חמלניק — מנכ"לית משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה 

 פאנל פוליטי: מבחירה לבחירות — 
אחריות המדינה לשילוב היוצאים ולגישור על פערי הליבה

בהנחיית משה שטיינמץ — כתב "כאן חדשות"
משתתפים: ח"כ אפרת רייטן, ח"כ מיכל רוזין, ח"כ אלכס קושניר

הפסקה

לצאת מאזור הנכות 
סיפורה המרגש ומעורר ההשראה של אסתי סגל —

יוצאת החברה החרדית

 דע מאין באת —
חקר דעת קהל בקרב יוצאים מהחברה החרדית

ד"ר יוסי דוד — המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת מיינץ ע"ש יוהנס 
גוטנברג, גרמניה

 "איך יצאת חזק?" — 
חוסן, רווחה נפשית ותמיכה חברתית בקרב יוצאי החברה החרדית

אסתרינה טרכטנברג — דוקטורנטית למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב

יוצאים כמחוללי שינוי בארץ ובעולם
בהנחיית שפרה קורנפלד — סופרת ואשת תקשורת

משתתפים:
ג'וש רוזנטל — יזם ומייסד המרכז לתזונה אינטגרטיבית בניו יורק

משה שנפלד — ממייסדי יוצאים לשינוי
שירה אלק — עיתונאית "הארץ"

יוסי סעידוב — פעיל חברתי

טקס חלוקת אות יוצאים לשינוי — פרס ליוצאים וליוצאות מן הכלל 
ד"ר שמוליק הס —  יו"ר ועדת הפרס ויו"ר הוועד המנהל של יוצאים לשינוי
קובי מידן — מנחה טלויזיה ושדרן רדיו, בשיחה אישית עם הזוכים בפרס
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