
  2003 –קיסריה כנס 

  סדר יום

  

 בנימין נתניהו שר האוצר מר :ר הכנס"יו

  גרונאו ראובן 'פרופ :מנהל אקדמי

 ירושלים, מלון שרתון פלאזה

 

 ג"בתמוז התשס' ג -' ב

 2003ביולי   3 - 2

  

 ביולי 2, בתמוז' ב, יום רביעי

 הרשמה והתכנסות  08:00 - 09:00

 A קרדו אולם      גילוי נאות ושקיפות    :מושב ראשון  09:00 - 13:00

  

 בנימין נתניהו שר האוצר מר -ר הכנס "יו: דברי פתיחה                     

 אקשטיין צבי 'פרופ  :הצגת המלצות הצוות                     

 דיונים בקבוצות  09:45 - 12:00

  B אולם קרדו   ר קרנית פלוג"ד -מנחת הדיון  :'קבוצה א                     

     אולם יפה נוף   ח אבי ברגר"רו - מנחה הדיון :'קבוצה ב                     

  1202סויטה   ר ליאורה מרידור"ד -מנחת הדיון  :'ג קבוצה                     

 דיווחים מדיוני הקבוצות  מליאה   12:00 -13:00

      אולם ימין משה  מושב שר האוצר   13:00 -14:30

 רוחת צהריםא                      

 בנימין נתניהו נאום שר האוצר מר                      

 A אולם קרדו   השכלה גבוהה -ההשקעה בהון אנושי : מושב שלישי   14:30 -18:30

 ברודט דוד מר  :הצגת המלצות הצוות                      



 גבוהה תגובות ראשי המוסדות להשכלה: פאנל  15:00 -16:15

  נשיא הטכניון ,יצחק אפלויג 'פרופ                     

 גוריון-בן נשיא אוניברסיטת ,אבישי ברוורמן 'פרופ                     

  המועצה להשכלה גבוהה ר"סגן יו ,יחזקאל טלר 'פרופ                     

 נשיא האוניברסיטה העברית ,מנחם מגידור 'פרופ                     

 נשיא המכללה האקדמית ספיר ,זאב צחור 'פרופ                     

 אילן-נשיא אוניברסיטת בר ,קווה משה 'פרופ                     

 אביב-נשיא אוניברסיטת תל ,איתמר רבינוביץ 'פרופ                     

 הפסקת קפה  16:15 -16:30

 A אולם קרדו  דיון במליאה  16:30 -18:30

     אולם ימין משה  ארוחת ערב  18:30 - 19:30

 ראש עירית ירושלים, מר אורי לופוליאנסקי :דברי ברכה                     

 

 A אולם קרדו[  כלכלת שוק רשת הביטחון הסוציאלי בעידן: מושב רביעי  19:30 - 22:00

 ר מומי דהן"ד :הצגת הנושא                     

 האוצר שר במשרד ,מאיר שטרית שרה  :דוברים                     

  העבודה והרווחה שר ,זבולון אורלב השר                               

 ר ההסתדרות"יו ,פרץ עמיר כ"חה                               

 דיון במליאה                     

 ישראל משנה לנגיד בנק ,אביה ספיבק 'פרופ :דברי פתיחה                     

 ל ביטוח לאומי"סמנכ ,לאה אחדות 'גב                                    

 יפו-אביב-המכללה האקדמית של תל  ,זוסמן צבי 'פרופ                                    

            

  ביולי3, בתמוז' ג, יום חמישי

 החינוך הקדם אקדמית רכתמע -ההשקעה בהון אנושי   :מושב שרת החינוך  08:30 -12:00

  ויקטור לביא 'פרופ :הצגת המלצות הצוות                    

  שיקולים לקראת יישום ההמלצות - תירוש רונית 'גב                    

  

 דיון במליאה  09:30 -12:00

  ל הסתדרות המורים"מזכ ,ווסרמן יוסי מר :דברי פתיחה                    



 רעננה ראש עירית ,בילסקי זאב מר                    

 החינוך שרת ,לימור לבנת השרה :דברי סיכום                    

 מושב נגיד בנק ישראל אולם ימין משה  12:00 -13:30

 ארוחת צהרים                    

 קליין דוד ר"נאום הנגיד ד                    

    

 A אולם קרדו   2004לקראת תקציב  -המאקרו כלכלית  המדיניות: מושב שביעי 13:30 -18:30

 בסט אבי בן 'פרופ :הצגת המלצות הצוות                   

 ר לשכת התאחדות התעשיינים"יו ,טירה עודד מר :הערות לקראת הדיון                   

    הממונה על התקציבים ,יוגב אורי מר                   

  המשנה לנגיד ,סוקולר מאיר ר"ד                   

 במליאה דיון                   

  

 הפסקת קפה 16:00 -16:15

 המשך דיון המליאה                   

 מושב ראש הממשלה 18:30 -19:45

 לדמוקרטיה נשיא המכון הישראלי ,אריק כרמון 'פרופ :מסקנות הכנס הצגת                   

 האקדמי של הכנס המנהל ,ראובן גרונאו 'פרופ                   

  האוצר שר ,בנימין נתניהו השר                   

 שרון אריאל נאום ראש הממשלה מר                   

           המש אולם ימין   ארוחת ערב קלה   19:45 

 


