
יום שלישי 29.06.2021

ימים שלישי ורביעי | י"ט-כ' בתמוז התשפ"א ■ מלון אוריינט ירושלים

09:30-08:45 התכנסות

09:30 דברי פתיחה 
יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

שר האוצר, אביגדור ליברמן

10:00–12:40 מושב בוקר 
סדרי עדיפויות מקרו־כלכליים לממשלה הבאה

דברי פתיחה
יו“ר המושב: פרופ' יוג'ין קנדל, האוניברסיטה העברית בירושלים; יו"ר 

Start-Up Nation המכון למדיניות של

סדרי עדיפויות רצויים
ד"ר רון תומר, יו"ר נשיאות המעסיקים והעסקים  |  דובי אמיתי , יו"ר 

נשיאות המגזר העסקי  |  ארנון בר דוד, יו"ר ההסתדרות  |  רון ברקאי, 
מנכ"ל מנהיגות אזרחית

10:45–11:15 הפסקה

שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, אורית פרקש הכהן

המשך דיון
פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר, בנק ישראל  |  יעל 

מבורך, מנכ"לית המשרד לשוויון חברתי  |  משה בר סימן טוב, לשעבר 
מנכ"ל משרד הבריאות  |  פרופ' יוסף זעירא, המחלקה לכלכלה, 

האוניברסיטה העברית בירושלים  |  ד"ר מיכאל שראל, ראש פורום 
קהלת לכלכלה

לקראת תקציב המדינה: צרכים מול אילוצים
יהלי רוטנברג, החשב הכללי, משרד האוצר  |  יוגב גרדוס, מ"מ ראש אגף 

תקציבים, משרד האוצר

דיון פתוח

12:30 סיכום המושב
פרופ' קרנית פלוג, סגנית נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; 

האוניברסיטה העברית בירושלים; לשעבר נגידת בנק ישראל

12:40 הרצאת נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון
13:00–14:00 ארוחת צוהריים  

14:00–15:40 מושב צוהריים 
הרחבת תפיסת החדשנות

 
דברי פתיחה

יו"ר המושב: מיכל פינק, סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד 
הכלכלה והתעשייה

שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי

הרחבת תפיסת החדשנות במשק הישראלי
ד"ר עמי אפלבום, המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה וראש 

רשות החדשנות  |  אסף וסרצוג, סגן ראש אגף תקציבים, משרד האוצר
שלמה אטיאס, מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה

ד"ר שמואל אברמזון, סגן הכלכלנית הראשית, משרד האוצר  |  ד"ר עדי 
ברנדר, מנהל אגף מקרו־כלכלה ומדיניות, בנק ישראל  |  פרופ' צביקה 

אקשטיין, מנהל מכון אהרן למדיניות כלכלית במרכז הבינתחומי
עו"ד עודד שפירר, מנכ"ל רשות ניירות ערך

תפיסת החדשנות: תובנות מהשטח
יצחק אברכהן, מנכ"ל שופרסל  |  ישראלה מני, סמנכ"ל כלכלה ומיסים, 

איגוד לשכות המסחר  |  שמוליק בלומנפלד, מנכ"ל ובעלים, נגריית 
בונסאי |  תמי ורשבסקי, מייסדת ומנהלת Creative Nation, נציגת 

ישראל באיחוד האירופי בתחום כלכלה יצירתית

סיכום
מיכל פינק, סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד הכלכלה והתעשייה

דיון פתוח

15:40 הפסקה

16:00–19:00 מושב אחר הצוהריים 
מנהיגות עסקית בהתמודדות עם משבר האקלים

דברי פתיחה
יו"ר המושב: דפנה אבירם־ניצן, מנהלת המרכז לממשל וכלכלה, המכון 

הישראלי לדמוקרטיה

מחויבות ישראלית להתמודדות עם משבר האקלים (לפי סדר א-ב)
שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, ח"כ מרב מיכאלי
שרת האנרגיה, ח״כ קארין אלהרר

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג

צעדים נדרשים בדרך למשק דל פחמן
ד"ר גיל פרואקטור, מנהל תחום אנרגיה ושינויי אקלים, המשרד להגנת 

הסביבה

Impact Investments: An Engine for a Low Carbon Economy
 Sir Ronald Cohen, Chairman, Global Steering Group for
Impact Investment

הקהילה העסקית: נערכים למשבר האקלים 
דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי  |  גבי מיודובניק, נשיא ומנכ"ל נטפים  

אבי בן אסאייג, מנכ"ל אסם־נסטלה  |  עו"ד שלי דביר, סמנכ"לית 
אסטרטגיה ב-Business Roundtable מבית הפורום הכלכלי־חברתי 

צפריר יואלי, סמנכ"ל פיתוח עסקי Enlight  |  ניצן משה, יו"ר איגוד 
הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים; סמנכ"ל 
בכיר לתפעול, ICL  |  צביקה דוד, סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני 

הארץ, בעלים "בני וצביקה"

משבר האקלים בראי המס
ערן יעקב, מנהל רשות המיסים בישראל

סיכום המושב: מנכ"לי המשרדים המובילים בתהליך (לפי סדר א-ב):
אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה  |  גלית כהן, מנכ"לית המשרד להגנת 

הסביבה  |  דוד לפלר, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה  |  דלית זילבר, 
מנכ"לית מינהל התכנון

19:00–20:00 מושב מקוון באנגלית (ישודר באתר המכון)
Israel's Macroeconomic Challenges in the Post-COVID World
Chairman: Yohanan Plesner, President of the Israel Democracy Institute

Conversation between:
Prof. Karnit Flug, Vice President for Research, IDI; Former 
Governor of the Bank of Israel | Prof. Eugene Kandel, Co-Chair of 
Start-Up Nation Central Economic Research and Policy Institute, 
and former Chair of the Prime Minister's National Economic Council 
Paul Singer, Founder, President, Co-Chief Executive O�cer, and 
Co-Chief Investment O�cer of Elliott Investment Management L.P.

יו"רים: פרופ' יוג'ין קנדל ופרופ' קרנית פלוג | מנהלת הכנס: דפנה אבירם־ניצן | נשיא המכון: יוחנן פלסנר



סדר היום מתעדכן – עקבו באתר הכנס

יום רביעי 30.06.2021

09:30-08:45 התכנסות

09:30–13:00 מושב בוקר 
שוק העבודה בעידן שאחרי משבר הקורונה

דברי פתיחה
יו"ר המושב: פרופ' קרנית פלוג, סגנית נשיא למחקר, המכון הישראלי 

לדמוקרטיה; האוניברסיטה העברית בירושלים; לשעבר נגידת בנק 
ישראל

השרה לשוויון חברתי וגמלאים, ח"כ מירב כהן

Remaking the Post-COVID World
 Prof. Daron Acemoglu, Department of Economics,
Massachusetts Institute of Technology

שירה גרינברג, הכלכלנית הראשית, משרד האוצר

חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה מציגים:
משקי הבית החרדיים: האם הקומץ משביע את הארי?

ד"ר גלעד מלאך, ראש התוכנית לחרדים בישראל 

החברה הערבית: אתגרים והזדמנויות
ד"ר נסרין חדאד חאג' יחיא, ראשת התכנית לחברה הערבית בישראל 

תעסוקת מבוגרים
פרופ' יותם מרגלית, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; 

אוניברסיטת תל אביב

דפוסי החזרה לעבודה בקרב קבוצות שונות בחברה
איתמר יקיר, חוקר בתכנית לרפורמות בשוק העבודה

קולות מהשטח
רינת לחנה, סמנכ"לית משאבי אנוש ותקשורת, Sodexo  |  אלי כהן, 
מנכ"ל תרמוקיר ויו"ר ועדת העבודה בהתאחדות התעשיינים  |  אמנון 
מרחב, מנכ"ל התאחדות הקבלנים בוני הארץ  |  ים עתיר, ראש תחום 

ממשל וקשרי חוץ, התאחדות הסטודנטים הארצית; חברת הצוות המייעץ 
ל־OECD לאתגרי העתיד והדורות הבאים

11:00 הפסקה 

11:30 קידום ההכשרות המקצועיות

דמי קיום בהכשרות מקצועיות
הצגת מחקר: ד"ר שגית אזארי ויזל וד"ר יעל מלצר, חוקרות, המכון 

הישראלי לדמוקרטיה

ד"ר איריס נחמיה, ראש מינהלת הכשרות מקצועיות, משרד האוצר
ניצן ממרוד, ראש האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה, משרד 

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  |  אורנה סגל, ראש מינהלת 
המעסיקים הלאומית בזרוע העבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים

רב־שיח: שוק העבודה ביום שאחרי
מנחה: פרופ' קרנית פלוג

רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה  |  תאיר איפרגן, מ"מ ראש זרוע 
העבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  |  ניצה (קלינר) 

קסיר, סמנכ"ל מחקר ותכנון, הביטוח הלאומי  |  לירון הנץ, סמנכ״ל 
אסטרטגיה, מדיניות ותכנון, המשרד לשוויון חברתי  |  איציק דניאל, רכז 
תעסוקה, אגף תקציבים, משרד האוצר  |  טלי ניר, מנכ"לית 121 – מנוע 

לשינוי חברתי

דיון פתוח

12:40 העלאת פריון העבודה בסקטור הציבורי
קובי בר נתן, הממונה על השכר, משרד האוצר  |  עו"ד גיל בר טל, יו"ר 

הסתדרות המעו"ף, ההסתדרות

13:00–14:10 ארוחת צוהריים

14:10–14:30 מושב צוהריים 
כיצד התקדמה הממשלה בהקלת הנטל הבירוקרטי על 

עסקים?

טיוב הרגולציה – בדרך לקיצור משך הזמן להקמת מפעל בישראל
רותי שוורץ־חנוך, סמנכ"ל רגולציה, מינהל תכנון  |  עמיחי פישר, ראש 
אגף בכיר טיוב רגולציה, משרד ראש הממשלה  |  עוז כץ, מנהל מינהל 

תעשיות, משרד הכלכלה והתעשייה

אפיון הפורטל הדיגיטלי לעסקים: הממשלה והמגזר העסקי עושים 
זאת יחד   

יאיר פראנק, מנהל פרויקט הפחתת הנטל הרגולטורי, המכון הישראלי 
לדמוקרטיה

  

14:30–16:00 מושב אחר הצוהריים 
מערכת החינוך  – לקחים ממשבר הקורונה 

דברי פתיחה
יו"ר המושב: אלי הורביץ, מנכ"ל קרן טראמפ

שרת החינוך וההשכלה הגבוהה, ח"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון

Education Post-COVID – Lessons from around the World
Prof. Andreas Schleicher, OECD Education Directorate

תמונת מצב עדכנית ומסגרת הדיון
ד"ר שמשון שושני, לשעבר מנכ"ל משרד החינוך והתרבות

מערכת החינוך ביום שאחרי – המלצות ולקחים 
מנחה: אלי הורביץ 

ליאור קוטלר, רכזת חינוך, משרד האוצר  |  ד"ר מירי שליסל, יו"ר 
המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך  |  עבדאללה חטיב, מנהל אגף בכיר 

חינוך במגזר הערבי, משרד החינוך  |  אביב קינן, ראש מנהל חינוך, עיריית 
ירושלים

קולות מהשטח
דדי פרלמוטר, יזם חברתי וטכנולוגי; חבר דירקטוריון עמותת "תובנות 

בחינוך"  |  יובל גודקר, יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארצית  |  מירום 
שיף, יו"ר ארגון ההורים הארצי  |  משה בכר, סגן בכיר לממונה על השכר, 

משרד האוצר

דיון פתוח

16:00 הפסקה

16:30–17:30 משילות ויציבות שלטונית – תנאי הכרחי 
לשגשוג וצמיחה

יו"ר המושב: יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

ח"כ יעקב מרגי, ש"ס
ח"כ עידית סילמן, ימינה, יו"ר הקואליציה

ח"כ ג'ידא רינאווי זועבי, מרצ

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ אלכס קושניר בשיחה עם פרופ' יוג'ין קנדל
 


