
יום שני , 19 ביוני

ימים שני ושלישי, 20-19 ביוני 2017, מלון מצודת דוד בירושלים
יו"ר הכנס: פרופ' יוג'ין קנדל

08:45 — 09:15  התכנסות

  11:00 — 09:15

שתי כלכלות — חברה אחת

דברי פתיחה
יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

Start-Up Nation Central פרופ' יוג'ין קנדל, מנכ"ל

הבנקאות שבין שתי הכלכלות — המחדשת והמתחדשת
רקפת רוסק-עמינח, מנכ"לית בנק לאומי

אתגרי המשק
שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר

צו השעה: צמצום הפער בין המקרו למיקרו
ח"כ פרופ' מנואל טרכטנברג,

חבר ועדת הכספים של הכנסת, המחנה הציוני

דיון פתוח במליאה

11:00 — 11:30  הפסקה

14:00 — 11:30

שוק העבודה העתידי — האם יהיה בו מקום לכולנו? 
יו"ר המושב: דפנה אבירם-ניצן, מנהלת המרכז לממשל וכלכלה,

המכון הישראלי לדמוקרטיה

ח"כ נפתלי בנט, שר החינוך

הצגת עבודת צוות ההכנה: אתגרים והיערכות נדרשת

פריון העבודה בישראל
פרופ' נתן זוסמן, מנהל חטיבת המחקר, בנק ישראל

צורכי תעשיית ההיי-טק
פרופ' יוג'ין קנדל

האם העתיד כבר כאן?
אהרון אהרון, מנכ"ל רשות החדשנות  

היערכות הממשלה לשוק העבודה העתידי 
מיכל צוק, המשנה למנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים
יוליה איתן, סגנית ראש המועצה הלאומית לכלכלה

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

 

פותחי הדיון:
יורם יעקובי, מנכ"ל מרכז הפיתוח של מייקרוסופט בישראל

חן ליכטנשטיין, מנכ"ל אדמה 
כיראם בלעום, מנכ"לית ומייסדת עמותת יסמין
Social Finance Israel אירה פרידמן, סמנכ"לית

עמאד תלחמי, יו"ר ומייסד באבקום 
דליה נרקיס, לשעבר יו"ר מנפאואר ישראל ואגן הים התיכון

דיון פתוח במליאה 

14:00 — 15:00 ארוחת צהריים
16:15 - 15:00

היערכות הצדדים לשוק העבודה בשנת 2030
יו"ר המושב: יוחנן פלסנר

היערכות נדרשת — עם הפנים לעובד
אבי ניסנקורן, יו"ר ההסתדרות

חינוך, פריון ותעסוקה — הקשר שביניהם
שרגא ברוש, יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים  בישראל

היערכות המגזר הציבורי בעולם יחסי העבודה
ערן יעקב, הממונה על השכר והסכמי העבודה, משרד האוצר

שוק העבודה כמנוע צמיחה
אמיר לוי, ראש אגף התקציבים, משרד האוצר

אסטרטגיה לשוק העבודה העתידי בישראל
פרופ' אבי שמחון, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה 

16:15 — 16:45  הפסקה
18:30 — 16:45

אתגרי מערכת הפנסיה בישראל 
יו"ר המושב: פרופ' איתן ששינסקי, עמית בכיר,

המכון הישראלי לדמוקרטיה

דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון

הצגת אתגרי מערכת הפנסיה
רב-שיח בהשתתפות:

פרופ' דניאל גוטליב, סמנכ"ל מחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומי
ענת לוין, המשנה למנכ"ל כלל ביטוח

ד"ר עדי ברנדר, מנהל אגף מקרו-כלכלה ומדיניות, בנק ישראל
גיא קריגר, משנה למנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל

ד"ר עדו קאליר, חוקר פנסיה וחיסכון ארוך טווח, הקריה האקדמית אונו

דיון פתוח במליאה

 18:30

הרצאת סיכום היום: חברה אחת — כלכלה אחת
ד"ר קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל

שתי כלכלות − חברה אחת



יום שלישי , 20 ביוני

09:00 — 09:30  התכנסות

 13:00 — 09:30

הפחתת הנטל הבירוקרטי והרגולטורי

יו“ר המושב: ירום אריאב, יו"ר לביא קפיטל
הצגת עבודת צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

ד"ר אסף כהן, יועץ כלכלי בחברת Compass Lexecon ומרצה 
במרכז האקדמי רופין ובאוניברסיטת תל אביב

פרופ' יובל פלדמן, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה 

פעילות הממשלה לטיוב הרגולציה
אלי גרונר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה 

הסרת חסמים להשקעות במשק
ח"כ אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה

שיפור הסביבה העסקית — הניסיון הבינלאומי
Dr. Augusto Lopez-Claros

Senior Advisor, Development Economic at the World Bank

פותחי הדיון:
ד"ר רון תומר, בעלים של חברת התרופות אוניפארם; יו"ר 

ועדת כלכלה ורגולציה, התאחדות התעשיינים
פרופ' צבי אקשטיין, דיקן ביה"ס לכלכלה, המרכז הבינתחומי 

הרצליה 
יפעת זמיר, מנכ"לית שקיפות בינ"ל-ישראל

  
דיון פתוח במליאה

11:15 - 11:30 הפסקה
 

שיפור הסביבה העסקית בישראל
רוני חזקיהו, החשב הכללי, משרד האוצר          

טיוב הרגולציה — ההיבט המשפטי
עו"ד אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

הקמת One-Stop Shop למשקיעים זרים
זיוה איגר, מנהלת הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום 

השקעות זרות, משרד הכלכלה והתעשייה     

המכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר)

פרטים נוספים באתר המכון:
www.idi.org.il

פותחי הדיון:
ח"כ רועי פולקמן, יו"ר סיעת כולנו

 Chief Wazer at Google ,נועם ברדין
יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים

דיון פתוח במליאה

13:00 - 13:30 ארוחת צהריים

 15:00 — 13:30

נגישות עסקים קטנים ובינוניים לאשראי 

יו"ר המושב: פרופ' שמואל האוזר, יו"ר רשות ניירות ערך

אפשרויות חדשות למימון עסקים קטנים ובינוניים באמצעות 
שוק ההון

פאנל בהשתתפות:
עו"ד מאיר לוין, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי)

ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר
אריק גרבלסקי, מבעלי מפעל שיש ירושלים ויו"ר המועצה 

למפעלים קטנים ובינוניים
רו"ח שחר זיו, שותף מנהל, BDO זיו האפט

רו"ח יאיר לפידות, מנכ"ל משותף, ילין לפידות
רן קיויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד 

הכלכלה והתעשייה

דיון פתוח במליאה

15:00

סיכום הכנס

יוחנן פלסנר
פרופ' יוג'ין קנדל

שתי כלכלות − חברה אחת


