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תכנית הכנס
מנהל הכנס :ירום אריאב

הכנס מתקיים בעזרת תרומתה הנדיבה
של קרן דליה ואלי הורביץ בע”מ (חל”צ)

הכנס בשיתוף
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יום רביעי ,ג’ בכסלו 6 ,בנובמבר
9:30 - 9:00

הרשמה והתכנסות

9:45 - 9:30

פתיחה וברכות
מר ירום אריאב ,מנהל הכנס
ד”ר אריק כרמון ,נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

18:00 - 9:45
מושב ראשון
שני נושאים :חינוך ובריאות
 10:45 - 9:45הצגת הנושאים לקראת העבודה בסדנאות
> החינוך ושברו :לקראת פרדיגמה חדשה בחינוך
פתיחה :פרופ’ דן ענבר ,עמית מחקר בכיר ,מכון ון ליר בירושלים
מציגים :ד”ר ורדה שיפר ,עמיתת מחקר ,תחום חינוך ותחום הפרטה ורגולציה ,מכון ון ליר בירושלים
ד”ר אמנון כרמון ,עמית מחקר ,תחום חינוך ,מכון ון ליר בירושלים
הגדרת יעדים וחזון לעתיד :דברי שר החינוך ,הרב שי פירון
> אי–שוויון  -זה עולה לנו בבריאות
מציגה :פרופ’ אורלי מנור ,פרופסור מן המניין לביוסטטיסטיקה בביה”ס לבריאות הציבור ורפואה
קהילתית ,האוניברסיטה העברית בירושלים והדסה
הגדרת יעדים וחזון לעתיד :דברי שרת הבריאות ,גב’ יעל גרמן

12:30 - 10:45

חינוך ובריאות :סדנאות עבודה מקבילות (ראו נספח)

14:00 - 12:30

מושב ארוחת צהריים
הרצאה :פרופ’ מורן סרף ,חוקר מוח
		

15:30 - 14:00

החינוך ושברו :לקראת פרדיגמה חדשה בחינוך  -מליאה מסכמת
דיווח מסדנאות העבודה :ד”ר ורדה שיפר
מגיבים:
Prof. Dirk Van Damme, Head of the Innovation and Measuring Progress (IMEP) Division,
Directorate for Education and Skills, OECD
מר אלי הורביץ ,מנכ”ל קרן טראמפ
גב’ שירין נטור-חאפי ,מנהלת ביה”ס הערבי אורט למדעים ולהנדסה בלוד
מר ערן כהן ,רכז תחום חינוך ,אגף התקציבים ,משרד האוצר
דיון פתוח במליאה
דברי סיכום :ח”כ עמרם מצנע ,יו”ר ועדת החינוך ,התרבות והספורט
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15:40 - 15:30
דברי הנגידה הנכנסת ,ד”ר קרנית פלוג

15:50 - 15:40
הפסקה

17:30 - 15:50

אי–שוויון  -זה עולה לנו בבריאות  -מליאה מסכמת
דיווח מסדנאות העבודה :פרופ’ אורלי מנור
דברי מר משה כחלון ,יו”ר המרכז לרפורמות ומנהיגות במכללה האקדמית נתניה
מגיבים:

Ms. Camila Vammalle, Senior Economist/Policy Analyst, Budgeting and Public Expenditures
Division, OECD
מר חיים (ג’ומס) אורון ,יו”ר השדולה לבריאות הציבור; לשעבר חבר ועדת הכספים של הכנסת
ד”ר ערן הלפרן ,מנהל מרכז רפואי רבין ויו”ר איגוד מנהלי בתי חולים
ד”ר בשארה בשאראת ,מנהל בית חולים נצרת  EMMSויו”ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית
פרופ’ שלמה מור-יוסף ,מנכ”ל המוסד לביטוח לאומי
דיון פתוח במליאה

דברי סיכום :שרת הבריאות ,גב’ יעל גרמן
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ערב גאלה
בשיתוף

 Googleוהמכון הישראלי לדמוקרטיה שמחים להזמינכם לאירוע  Big Tentבנושא  E-nnovateישראל:
קידום חדשנות וצמיחה באמצעות האינטרנט.
ה Big Tent -של  Googleנולד לפני שנים אחדות בלונדון .הרעיון שעמד מאחורי הקמתו היה הפגשת
בכירים במגזר הציבורי ,העסקי והשלישי לדיון בנושאים החמים שעל סדר היום שעניינם הקשר
שבין האינטרנט לחברה .ב Big Tent -תהיה לנו הזדמנות להשתתף במפגש מעורר השראה בין
בכירים מתחומים שונים לדיון בשאלה כיצד המדינה יכולה לעודד חדשנות טכנולוגית וכיצד ניתן
לאמץ את עקרונות החדשנות של עולם האינטרנט לטובת כלל החברה הישראלית.

18:30 - 18:00

קוקטייל

20:30 - 18:30

תכנית הערב
פתיחה :מר דורון אבני ,מנהל אזורי ,מדיניות וקשרי ממשל ,המזרח התיכון ,אפריקה,
ישראל וטורקיהGoogle ,
פאנל:

מממשלה חדשנית למדינה חדשנית
מנחה :מר מאיר ברנד ,מנכ”ל  Googleישראל ומנהל אזורי ,אפריקה ויוון
משתתפים:
מר עמית לנג ,מנכ”ל משרד הכלכלה
גב’ כרמלה אבנר ,הממונה על התקשוב הממשלתי
מר יוסי קטריבס ,המשנה למנכ”ל משרד ראש הממשלה
מר אמיר טייג ,עורך מדור היי-טק תקשורת ומדיהTheMarker ,

> גב’ דנה ויס ,חדשות ערוץ  ,2אחד על אחד עם מר וינט סרף ,מאבות האינטרנט וסגן
נשיא Google
> מר נועם ברדין - Start-Up Nation :Waze ,מבט מבפנים

22:00 - 20:30

ארוחת ערב חגיגית
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יום חמישי ,ד’ בכסלו 7 ,בנובמבר
9:00 - 8:30
דברי שר האוצר ,מר יאיר לפיד

16:00 - 9:00
מושב שני
שני נושאים :חדשנות והשירות הציבורי
 9:45 - 9:00הצגת הנושאים לקראת העבודה בסדנאות
> כאשר אּומת הסטארט-אפ מתבגרת
מציג :ד”ר לאוניד בקמן ,מייסד ומנהל בפועל ,המכון הישראלי לחדשנות
הגדרת יעדים וחזון לעתיד :דברי שר הכלכלה ,מר נפתלי בנט
מחשב מסלול מחדש
> השירות הציבורי ַ
מציגים :מר אילן לוין ,יועץ כלכלי; ראש אגף העבודה ,התאחדות התעשיינים ; לשעבר הממונה
על השכר ,משרד האוצר
ד”ר גייל טלשיר ,ראש תכנית בכירים בשירות המדינה; בית הספר למדיניות ציבורית והחוג
למדע המדינה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מר רון צור ,ראש המטה ליישום הרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה ,נציבות שירות המדינה

11:30 - 9:45

חדשנות והשירות הציבורי :סדנאות עבודה מקבילות (ראו נספח)

13:00 - 11:30

כאשר אּומת הסטארט–אפ מתבגרת  -מליאה מסכמת

חדשנות והעיר הגדולה :דברי מר רון חולדאי ,ראש עיריית תל אביב-יפו

דיווח מסדנאות העבודה :ד”ר לאוניד בקמן
מגיבים:
מר עמית לנג ,מנכ”ל משרד הכלכלה
גב’ גלית חמי ,עורכת “כלכליסט”
מר אלי דפס ,מנכ”ל שירותי בריאות כללית
מר עימד יונס ,נשיא אלפא אומגא
פרופ’ יוג’ין קנדל ,ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש הממשלה
מר דוד (דדי) פרלמוטר ,סגן נשיא בכיר ,אינטל
דיון פתוח במליאה

14:30 - 13:00

מושב ארוחת צהריים

דברי שר האנרגיה והמים ,מר סילבן שלום
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16:00 - 14:30

מחשב מסלול מחדש  -מליאה מסכמת
השירות הציבורי ַ
דיווח מסדנאות העבודה :מר אילן לוין
מגיבים:
ח״כ מיקי לוי ,סגן שר האוצר
מר אהוד פראוור ,סמנכ”ל לממשל וחברה ,משרד ראש הממשלה
ח”כ ניסן סלומינסקי ,יו”ר ועדת הכספים של הכנסת
ח”כ ד”ר אחמד טיבי ,סגן יו”ר הכנסת
מר אורי יוגב ,מנכ”ל רשות החברות הממשלתיות
עו”ד משה דיין ,נציב שירות המדינה
עו”ד קובי אמסלם–שלו ,הממונה על האגף לשכר והסכמי עבודה ,משרד האוצר
עו”ד רוני בר–און ,לשעבר שר האוצר
דיון פתוח במליאה

18:40 - 16:00
מושב שלישי
מקרו-כלכלה
> מעידוד תעסוקה לעידוד פריון
מציג :פרופ’ מישל סטרבצ’ינסקי ,המחלקה לכלכלה ומדיניות ציבורית ,האוניברסיטה העברית
בירושלים; ראש התכנית לכלכלה וחברה ,מכון ון ליר בירושלים
פאנל:
מנחה :מר סבר פלוצקר ,פרשן ועורך כלכלי ,ידיעות אחרונות
משתתפים:
ח”כ פרופ’ אבישי ברוורמן ,יו”ר ועדת הכלכלה של הכנסת
מר צבי אורן ,נשיא התאחדות התעשיינים ויו”ר לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים
פרופ’ נתן זוסמן ,מנהל חטיבת המחקר ,בנק ישראל
גב’ מיכל צוק ,משנה למנכ”ל והממונה על התעסוקה ,משרד הכלכלה
מר משה בר סימן טוב ,סגן הממונה על התקציבים ,משרד האוצר
מר עמאד תלחמי ,יזם ויו”ר באבקום סנטרס

סיכום :דברי שר המודיעין ,ד”ר יובל שטייניץ
דיון פתוח במליאה

19:00 - 18:40
סיכום הכנס
מר ירום אריאב
ד”ר אריק כרמון

19:00

ארוחה קלה
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נספח סדנאות
יום רביעי ,ג’ בכסלו 6 ,בנובמבר

בריאות

חינוך

סדנה ( 1אולם כנען ,מליאה)
הצעות לצמצום בר קיימא של הפערים בבריאות

סדנה ( 4אולמות אבני חן)
שינוי פרדיגמה בחינוך

ראשי הסדנה :פרופ’ רן בליצר ,מנהל מכון שירותי
בריאות כללית למחקר ומנהל מחלקת תכנון מדיניות
בריאות ,שירותי בריאות כללית; פרופסור חבר
במחלקה לבריאות הציבור ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב
ד”ר יוסי רוזנבלום ,מנהל המערך לאינפורמטיקה
רפואית ,חטיבת הבריאות ,מכבי שירותי בריאות

ראש הסדנה :ד”ר אמנון כרמון ,עמית מחקר ,תחום
חינוך ,מכון ון ליר בירושלים

מנחה :גב’ יעל גל

מנחה :מר עופר פריאל

בהשתתפות :שרת הבריאות ,גב’ יעל גרמן

סדנה ( 2אולם אדום)
הצעות לצמצום בר קיימא של הפערים בבריאות

סדנה ( 5אולמות אבני חן)
יחסי רשות מקומית ושלטון מרכזי בתחום החינוך

ראש הסדנה :פרופ’ ורדה סוסקולני ,פרופסור חבר
וסגנית ראש ביה”ס לעבודה סוציאלית ע”ש לואיס
וגבי וייספלד ,אוניברסיטת בר-אילן

ראש הסדנה :ד”ר ורדה שיפר ,עמיתת מחקר ,תחום
חינוך ותחום הפרטה ורגולציה ,מכון ון ליר בירושלים

מנחה :מר דודי כהן

מנחה :גב’ תמר בסביץ’

בהשתתפות :ד”ר ערן הלפרן ,מנהל מרכז רפואי
רבין ויו”ר איגוד מנהלי בתי חולים

בהשתתפות :ח”כ עמרם מצנע ,יו”ר ועדת החינוך,
התרבות והספורט

סדנה ( 3אולם עדן ,קומה )12
הצעות לצמצום בר קיימא של הפערים בבריאות

סדנה ( 6אולמות אבני חן)
ישראל כמרכז לחדשנות בחינוך

ראש הסדנה :פרופ’ עמיר שמואלי ,פרופסור
לכלכלת בריאות בביה”ס לבריאות הציבור ורפואה
קהילתית ,האוניברסיטה העברית בירושלים והדסה

ראש הסדנה :מר רוני זהבי ,יזם; המכון הישראלי
לחדשנות

מנחה :מר בעז קפסוטו

מנחה :מר אבנר הרמתי

בהשתתפות :פרופ’ חיים ביטרמן ,רופא ראשי
שירותי בריאות כללית

בהשתתפות :גב’ ענת סלונים ,יועצת אסטרטגית
בענייני חינוך
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חדשנות

השירות ציבורי

סדנה ( 1אולם כנען ,מליאה)
פיתוח השירות הציבורי כסביבה מקדמת חדשנות

סדנה ( 4אולמות אבני חן)
שיפור יכולות הממשלה בתכנון אסטרטגי
ובקביעת מדיניות

ראש הסדנה :פרופ’ יוג’ין קנדל ,ראש המועצה
הלאומית לכלכלה ,משרד ראש הממשלה

ראש הסדנה :מר רון צור ,ראש המטה ליישום
הרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה,
נציבות שירות המדינה

מנחה :מר אבנר הרמתי

מנחה :מר עופר פריאל

בהשתתפות :מר עמית לנג ,מנכ”ל משרד הכלכלה

בהשתתפות :ח”כ מיקי לוי ,סגן שר האוצר

סדנה ( 2אולם אדום)
תל אביב כמרכז לחדשנות במרחב האורבני

סדנה ( 5אולמות אבני חן)
שינוי בתפיסת שירות המדינה

ראש הסדנה :מר אבנר וורנר ,מנהל פיתוח כלכלי,
מינהלת עיר עולם ותיירות ,עיריית תל אביב-יפו

ראש הסדנה :ד”ר גייל טלשיר ,ראש תכנית
בכירים בשירות המדינה; ביה”ס למדיניות ציבורית
והחוג למדע המדינה ,האוניברסיטה העברית
בירושלים

מנחה :גב’ יעל גל

מנחה :מר בעז קפסוטו

בהשתתפות :מר רון חולדאי ,ראש עיריית
תל אביב-יפו

בהשתתפות :מר אהוד פראוור ,סמנכ”ל לממשל
וחברה ,משרד ראש הממשלה

סדנה ( 3אולם עדן ,קומה )12
ישראל כמרכז לחדשנות ברפואה הדיגיטלית

סדנה ( 6אולמות אבני חן)
יחסי העבודה בשירות הציבורי :מניהול משברי
לניהול שוטף

ראש הסדנה :פרופ’ חיים ביטרמן ,רופא ראשי,
שירותי בריאות כללית

ראש הסדנה :מר אילן לוין ,יועץ כלכלי; ראש אגף
העבודה ,התאחדות התעשיינים; לשעבר הממונה
על השכר ,משרד האוצר

מנחה :מר דודי כהן

מנחה :גב’ תמר בסביץ’

בהשתתפות:
עו”ד קובי אמסלם-שלו ,הממונה על האגף לשכר
והסכמי עבודה ,משרד האוצר
עו”ד משה דיין ,נציב שירות המדינה

