
שירה רודרמן
שירה רודרמן, יזמית, בעלת ניסיון עשיר בניהול ובהובלת מהלכים אסטרטגיים, היא ממקימיה של קרן משפחת רודרמן.  כיהנה כמנכ"לית הקרן 
בארה"ב משנת 2002, ובישראל משנת 2006 ועד היום. שירה ניהלה פרויקטים וארגונים בתחום החינוך והקהילה בישראל ובארצות הברית בטרם 

החלה בפעילות פילנתרופית מקצועית. 

במהלך 15 שנות פעילותה של הקרן, ייסדה והקימה מיזמים אסטרטגיים ופורצי דרך בישראל ובארצות הברית, אשר שינו את המציאות בהקשר 
של שילוב אנשים עם מוגבלויות בכל תחומי החיים. 

בין המיזמים - ארגון Gateways לשילוב תלמידים עם מוגבלויות במערכת החינוך בארצות הברית; התכנית התלת מגזרית "הורים בונים קהילה", 
להקמת קהילות מנהיגות הורים יישוביות של הורים לילדים עם מוגבלויות; מיזם “מסד נכויות”, בשיתוף ממשלת ישראל וארגון הג'וינט; תכנית 
"רמפה" לשילוב אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה, בשיתוף משרד הכלכלה וג'וינט ישראל; מיזם excllHT, תכנית לאומית לשילוב צעירים דרוזים 
בתעשיית ההי–טק, בשיתוף עם משרד ראש הממשלה; מיזמים וקמפיינים של קואליציות לסנגור, חקיקה, ולהעלאת המודעות לשילוב בתחומי 

הדיור והקהילה. 

בתחום יחסי ישראל עם יהדות ארצות הברית, רודרמן ניהלה ופיתחה את תכניות הדגל של הקרן בקרב חברי כנסת ועיתונאים ישראלים, היא 
ליוותה את התכנית ללימודי תואר שני ביהדות ארצות הברית וישראל באוניברסיטת חיפה, ועוד. 

רודרמן שותפה בקבוצת הפילנתרופיה הישראלית, "יכולים נותנים", שחבריה פועלים לעידוד הנתינה הפרטית בישראל. היא מלווה בהתנדבות 
יזמים ומנהלים צעירים, ומכהנת כחברה פעילה במועצות ציבוריות וועדים מנהלים בארגוני החברה האזרחית בישראל ובארצות הברית, בהם 

הג'וינט, הליגה נגד השמצה, ארגון קשר, אשר בראשו עמדה במשך חמש שנים, ועוד. 

ההתנדבותית  המנהיגות  בתחום  דרך  ופורצות  יוזמות  לנשים  סמל  מהווה  והיא  בישראל,  דופן  ויוצאת  צעירה  לפילנתרופית  נחשבת  רודרמן 
והמקצועית בישראל ובעולם היהודי.  שירה היא בעלת תואר ראשון בחינוך ותואר שני במדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית. 

נשואה לג'יי רודרמן, נשיא קרן משפחת רודרמן, ואם לארבעה. 



ג'יי רודרמן
ג'יי רודרמן, נשיא קרן משפחת רודרמן, בן למשפחה יהודית, צנועה וערכית מבוסטון. לישראל הגיע לראשונה בהיותו בן 13, במסגרת 'טיול בר 

מצווה'. ג'יי סיים את לימודיו לתואר ראשון באוניברסיטת ברנדייס, ואת לימודי המשפטים באוניברסיטת בוסטון )בשנת 1993(. 

את הקריירה המשפטית שלו החל כעוזר התובע המקומי של מחוז אסקס, מסצ'וסטס. בשנת 2001 הצטרף לשדולה היהודית, AIPAC, שימש 
כסגן מנהל השדולה בניו–אינגלנד, והרחיב משמעותית את פעילותה שם. 

בשנת 2005 עלתה משפחת רודרמן לישראל, והשתקעה ברחובות. ג'יי התגייס לצה"ל ושימש כקצין הקשר של צה"ל ליהדות ארצות הברית בפרט, 
וליהודי התפוצות בכלל. תפקיד זה, שהיה ראשון מסוגו, ומאתגר במיוחד עבור עולה חדש, היה מורכב אך בעל ערך רב. עם שחרורו מצה"ל ג'יי 

שב ל–AIPAC ישראל ותרם רבות למינוף פעילות השדולה. 

לרודרמן ניסיון עשיר בפעילות מקצועית ציבורית, הן בתחומי הפוליטיקה והמשפט, והן בסנגור ובכתיבה למען קידום התחומים המזוהים עם 
הקרן.

 Jewish Funders( ג'יי רודרמן מכהן כחבר בוועדים המנהלים של ארגון הג'וינט העולמי ושל ארגון הפילנתרופים היהודיים בארצות הברית 
Network(, והוא פעיל בקרב ארגונים שונים הפועלים לחיזוק הקשר בין יהודי ארצות הברית לבין ישראל. 

במסגרת תפקידו כנשיא הקרן, הוא מקדיש את מיטב זמנו ומרצו לעשייה פילנתרופית, לפעילות למען הגברת המודעות לחשיבות ולצורך בשילובם 
של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים, ולהדגשת החשיבות האסטרטגית של הקשר בין מדינת ישראל והחברה הישראלית לבין יהדות ארצות 

הברית. 

שני  תואר  ללימודי  תכנית  בהן  היהודית,  ולקהילה  הישראלית  לחברה  ומשמעותיות  דרך  פורצות  יוזמות  מאחורי  עומדים  שירה,  ואשתו,  ג'יי 
באוניברסיטת חיפה ו"מסד נכויות" בשיתוף עם ג'וינט ישראל. 

ג'יי מתגורר בבוסטון עם אשתו שירה וארבעת ילדיהם. 



"קרן משפחת רודרמן"
קרן משפחת רודרמן היא קרן פילנתרופית אסטרטגית, הפועלת למען שילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית ובקהילות היהודיות 

בארצות הברית. הקרן פועלת באמצעות שלוחותיה בישראל ובבוסטון, ומנוהלת על–ידי ג'יי, נשיא הקרן, ושירה, מנכ"לית הקרן.  

הקרן משקיעה מדי שנה מיליוני דולרים בקידום מטרותיה, והיא מהווה גורם מקצועי ושחקן מרכזי בקידום השילוב של אנשים עם מוגבלות. הקרן 
יוזמת שיתופי פעולה אסטרטגיים, ופועלת לפיתוח כלים חדשניים, בהם המיזם האסטרטגי "מסד נכויות", בשיתוף עם ארגון הג'וינט וממשלת 

ישראל. 

הקרן ייסדה את "פרס רודרמן לשילוב", המוענק לארגונים יהודיים בעולם, המהווים דוגמא לשילוב של אנשים עם מוגבלות, וכן את "הפרס על 
שם מורטון אי. רודרמן לשילוב", המוענק לאנשים התורמים באופן יוצא דופן לשילובם של אנשים עם מוגבלות. 

בנוסף, קרן רודרמן  פועלת לחיזוק הקשר בין יהודי ארצות הברית וישראל, ובמסגרת זו תרמה להקמת "תכנית רודרמן למצטיינים ביהדות ארצות 
הברית ומדינת ישראל" באוניברסיטת חיפה, שהינה תכנית לימודים ייחודית בישראל לתואר שני בתחום זה. 

בשנת 2014 זכתה הקרן באות הצטיינות על פעילות פילנתרופית למען הקהילה היהודית מטעם  ה–Combined Jewish Philanthropies, ובשנת 
 .Jewish Community Relations Council–2015 הוענק לה האות על מנהיגות עם חזון מטעם ה

שירה וג'יי, המרבים להתראיין, מקפידים לציין את חשיבות הקשר בין ישראל ויהדות ארצות הברית, שהם פועלים לחיזוקו ולהעמקתו, כל זאת 
תוך שימת דגש מיוחד על שילובם בחברה של אנשים עם מוגבלויות.



אוניברסיטת חיפה

סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל

מעניק בזאת

לשירה וג'יי רודרמן
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

בהוקרה על מנהיגות מלאת חזון, הפועלת לקבלת האחר והשונה כדומה ומקובל, מתוך הבנה 
שחוסנה המוסרי של חברה נמדד על–פי יכולתה לטעת בכל בניה תחושת שייכות; על פעילותם 
הענפה לטובת הציבור שבבסיסה כוונה כנה להביא לשינוי המציאות וליצור חברה טובה יותר; 

על ההשקעה חסרת הפשרות בחיזוק הקשר שבין קהילת היהודים בארצות הברית ובישראל - קהילות 
אחיות, הקשורות בקשר בל ינותק של אחדות גורל; על התרומה הנדיבה להקמת תכנית רודרמן 
למצטיינים בלימודי יהדות ארצות הברית, באוניברסיטת חיפה, המכשירה את בוגריה לבניית גשר 

בין הקהילות באמצעות מחקר אקדמי; ועל היותם ידידי אמת של האוניברסיטה.

ניתן בט"ו בסיון תשע"ה, 2 ביוני 2015
חיפה, ישראל
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עמי אילון
יו"ר הוועד המנהל 
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נשיא

צילום: נועם גלאי צילום: חנה נודלמן פאוסט


