
יום שלישי 21.06.2022
9:00 – 9:30 התכנסות

9:30 דברי ברכה
יצחק הרצוג, נשיא מדינת ישראל

ח"כ נפתלי בנט, ראש ממשלת ישראל
9:40 דברי פתיחה

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

אביגדור ליברמן, שר האוצר  
10:00 – 12:40 מושב הבוקר

אסטרטגיה כלכלית לצמיחה מכלילה
יו"ר המושב: יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

יושבי ראש הכנס: אתגרי המקרו כלכלה 
פרופ' יוג'ין קנדל, האוניברסיטה העברית בירושלים; יו"ר מכון 

Start-up Nation Central המחקר של
פרופ' קרנית פלוג, סגנית נשיא למחקר במכון הישראלי 

לדמוקרטיה ועמיתה בכירה ע״ש וויליאם דוידסון למדיניות כלכלית; 
האוניברסיטה העברית בירושלים; נגידת בנק ישראל לשעבר

פותחי הדיון
רם בלינקוב, מנכ"ל משרד האוצר

יוגב גרדוס, הממונה על התקציבים, משרד האוצר
פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר, בנק ישראל

שירה גרינברג, הכלכלנית הראשית, משרד האוצר

דיון פתוח

11:15 – 11:45 הפסקה

ד"ר עמי אפלבום, יו"ר רשות החדשנות
ענת גואטה, יו"ר רשות ניירות ערך

ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משרד האוצר
ד"ר רון תומר, יו"ר נשיאות המעסיקים והעסקים

דובי אמיתי, יו"ר נשיאות המגזר העסקי

דיון פתוח

ח"כ אלכס קושניר, יו"ר ועדת הכספים, ישראל ביתנו

12:40 – 13:00 הרצאת נגיד בנק ישראל
פרופ' אמיר ירון

13:00 ארוחת צוהריים

14:00 – 15:40 מושב הצוהריים
הרחבת תפיסת החדשנות כמנוע לצמיחה 

ולצמצום פערי הפריון
דברי פתיחה: הרחבת תפיסת החדשנות

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

לא על המו"פ לבדו 
עו"ד ריטה גולשטיין-גלפרין, ראשת התוכנית לרפורמות בשירות 

הציבורי, המכון הישראלי לדמוקרטיה

פותחי הדיון
ד"ר רון מלכא, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה

נעמה קאופמן-פס, מנכ"לית משרד החקלאות
תום דן, משנה למנכ"לית משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

תובנות מהשטח
נילי שלו, מנכ"לית מכון היצוא הנכנסת

StartUp Nation Central אבי חסון, מנכ"ל
עו"ד אמנון מרחב, מנכ"ל התאחדות הקבלנים בוני הארץ

יאיר ביטון, מנכ"ל DHL אקספרס ישראל

דיון בצעדי מדיניות אפשריים 
יובל אדמון, סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה

ד"ר שמואל אברמזון, סגן הכלכלנית הראשית, משרד האוצר 
שירה ברלינר, מ"מ מנהלת המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית 

(מה"ט), משרד הכלכלה והתעשייה
נעמי הימיין רייש, סגנית בכירה למנהל הסוכנות לעסקים קטנים 

ובינוניים, משרד הכלכלה והתעשייה

דיון פתוח

ח"כ מיכאל ביטון, יו"ר ועדת הכלכלה, כחול לבן
15:40 – 16:00 הפסקה

16:00 – 18:30 מושב אחר הצוהריים
קידום יזמות אקלים בישראל  

דברי פתיחה - יושבי ראש המושב
חסמים והזדמנויות לחדשנות אקלימית - תובנות מהשטח
דפנה אבירם ניצן, מנהלת המרכז לממשל וכלכלה, המכון 

הישראלי לדמוקרטיה

קידום אקוסיסטם תומך חדשנות אקלים
ד"ר יונתן מנוחין, מנכ"ל המכון הישראלי לחדשנות

תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה
קארין אלהרר, שרת האנרגיה

אורית פרקש-הכהן, שרת החדשנות, המדע 
והטכנולוגיה

הצגת הפעילות הממשלתית לקידום חדשנות אקלים
יאיר פינס, מנכ"ל משרד ראש הממשלה

גלית כהן, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה
הילה חדד-חמלניק, מנכ"לית משרד החדשנות, המדע 

והטכנולוגיה
ליאור שילת, מנכ"ל משרד האנרגיה 

רו"ח יהלי רוטנברג, החשב הכללי, משרד האוצר

יזמי אקלים מדווחים מהשטח
אבי ברנמילר, יו"ר ומנכ"ל ברנמילר אנרג'י

אופיר בן נון שטיינברג, יו"ר נוסטרומו אנרגיה
Fidelity Energy Consulting  אירית פידל, מנכ"לית

ד"ר טארק אבו חאמד, מנכ"ל מכון הערבה
נעם גולדשטיין, סמנכ״ל בכיר למצוינות תפעולית, חדשנות 

ICL ,ואנרגיה

דיון פתוח 
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9:00 – 9:30 התכנסות

ח"כ בני גנץ, סגן ראש הממשלה ושר הביטחון
9:45 – 12:45 מושב הבוקר

אתגרי שוק העבודה החדש  
דברי פתיחה

יו"ר המושב: פרופ' קרנית פלוג, סגנית נשיא למחקר במכון 
הישראלי לדמוקרטיה ועמיתה בכירה ע״ש וויליאם דוידסון 

למדיניות כלכלית; האוניברסיטה העברית בירושלים; נגידת בנק 
ישראל לשעבר 

אורנה ברביבאי, שרת הכלכלה והתעשייה 
מוביליות בין-דורית בשוק העבודה

פרופ' קרנית פלוג

התמורות במשימות ובמיומנויות הנדרשות מהעובדים בישראל
פרופ' יותם מרגלית, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; 

אוניברסיטת תל אביב

התייחסות חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה
ד"ר גלעד מלאך, ראש התוכנית "חרדים בישראל"

ד"ר נסרין חדאד חאג' יחיא, ראשת התוכנית "החברה הערבית בישראל"
בן פרג'ון, חוקר בתוכנית לחברה הערבית בישראל

פותחי הדיון
תאיר איפרגן, הממונה על זרוע העבודה, משרד הכלכלה והתעשייה

רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה

ח"כ יאיר לפיד, ראש הממשלה החליפי ושר החוץ
11:00 – 11:30 הפסקה

חסאן טואפרה, ראש הרשות לפיתוח כלכלי בחברה הערבית, 
המשרד לשוויון חברתי

יוליה איתן, ראש מינהל תעסוקת אוכלוסיות, זרוע העבודה

קולות מהשטח
עינת זינגר-דן, מנכ"לית BR ISRAEL והפורום הכלכלי חברתי 

הילה מוקויסיוס, סמנכ"לית בכירה למשאבי אנוש, קבוצת שטראוס
צורי דבוש, מנכ"ל קליל 

רני דודאי, מנכ"ל ג'וינט-תבת
טלי ניר, מנכ"לית עמותת 121 – מנוע לשינוי חברתי

רחלי איבנבוים, שותפה ומנכ“לית תלם: ניהול פרויקטים לשילוב 
חרדים בתעסוקה והשכלה

הקשר שבין יחסי עבודה לפריון
קובי בר נתן, הממונה על השכר, משרד האוצר

עו"ד מיכל וקסמן-חילי, ראש אגף עבודה, התאחדות התעשיינים 
אדם בלומנברג, סמנכ"ל כלכלה, ההסתדרות

דיון פתוח
ח"כ ניר ברקת, הליכוד

13:00 – 14:00 ארוחת צוהריים

14:00 – 15:30 מושב הצוהריים
תפקידי מערכת החינוך בראי שוק העבודה

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

האם מערכת החינוך מכינה את בוגריה לשוק העבודה?
פרופ' קרנית פלוג, סגנית נשיא למחקר ועמיתה בכירה ע״ש 

וויליאם דוידסון למדיניות כלכלית במכון הישראלי לדמוקרטיה; 
האוניברסיטה העברית בירושלים 

פרופ' צבי אקשטיין, דיקן ביה"ס לכלכלה ומנהל מכון אהרן 
למדיניות כלכלית, אוניברסיטת רייכמן 

התוכניות האסטרטגיות של משרד החינוך לאתגרי המאה ה-21
דלית שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך

פותחי הדיון
דדי פרלמוטר, לשעבר סגן נשיא אינטל העולמית; יו"ר הצוות 

הבינמשרדי להגדלת התעסוקה בהייטק, יזם חינוכי
ד"ר תמי הופמן, ראשת התכנית למדיניות חינוך לדמוקרטיה, 

המכון הישראלי לדמוקרטיה
ד"ר עדי ברנדר, מנהל אגף מקרו כלכלה ומדיניות, חטיבת 

המחקר, בנק ישראל
אלי מורגנשטרן, רכז חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

משה בכר, סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר

קולות מהשטח
הגר יהב, מנכ"לית נשיאות המגזר העסקי

שירלי רימון ברכה, ראש מינהל חינוך, עיריית תל אביב-יפו
ד"ר מוחמד ח'לאילה, המכון הישראלי לדמוקרטיה

מיכל צ'רנוביצקי, מנהלת תוכנית "חרדים למדינה", קרן ברל כצנלסון
דיון פתוח

ח"כ משה גפני, יהדות התורה

15:40 – 16:00 הפסקה

16:00 – 17:00 מושב אחר הצוהריים
עתיד המדע בישראל

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

Start-up Nation Central יו"ר מכון המחקר של

פאנל בהנחיית פרופ' יוג'ין קנדל
פרופ' פרץ לביא, יו"ר המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 

(מולמו"פ)
פרופ' דוד הראל, נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

פרופ' מיכל פלדמן, אוניברסיטת תל אביב; חברת ועדת דוח מצב 
המדע של האקדמיה הלאומית 

ספיר איפרגן, רכזת טכנולוגיה והשכלה גבוהה, אגף התקציבים, 
משרד האוצר

מגיב 
פרופ' יוסי מקורי, יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב

דיון פתוח

יום רביעי 22.06.2022
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