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השנה נדון בכנס בסוגיות הבאות: 

  האם המשק הישראלי יכול להישען רק על קטר ההיי-טק?
  האם אנחנו בסוף עידן הריבית הנמוכה?

  האם נכון להוריד את יחס חוב תוצר?
  האם השקעות בתשתיות ליבה זו הדרך לשגשוג?

  איך נכון לממן את קפיצת הדרך הבאה של הכלכלה הישראלית - חוב או מסים?
  מדוע אומת ההיי-טק משתרכת מאחור בדיגיטציה?

  האם תוכנית החומש לחברה הערבית תביא הפעם את השינוי? 



מנחה הכנס: פרופ’ עומר מואב, יו”ר כנס מכון אהרן למדיניות כלכלית, אוניברסיטת רייכמן
 

9:00 התכנסות וקבלת פנים 

תכנית החומש לחברה הערבית - האם הפעם זה יעבוד?

9:30     ח”כ מנסור עבאס, יו”ר רע”מ, סגן יו”ר הכנסת ויו”ר הועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית
“פוליטיקה ותכנית החומש”  

ד”ר מריאן תחאוכו, ראשת המרכז למדיניות כלכלית של החברה הערבית, מכון אהרן למדיניות   9:40
כלכלית, אוניברסיטת רייכמן

“אסטרטגיה לקידום כלכלי של החברה הערבית”  

מר מאיר בינג, מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי  9:50
"איך מיישמים את תכנית החומש?"  

פאנל בהנחיית גב' סוזן חסן, משנה למנכ"ל ג'וינט תבת   10:00
"איך ניתן להצליח הפעם?"  

בהשתתפות )לפי סדר הא’-ב’(: גב’ יוליה איתן, ראש מנהל תעסוקת אוכלוסיות, זרוע העבודה,          
משרד הכלכלה והתעשייה;  עו”ד מודר יונס, ראש מועצת ערערה ויו"ר הוועד הארצי של ראשי 

הרשויות המקומיות הערביות בישראל; מר עימאד תלחמי, יזם עסקי וחברתי, יו"ר ומייסד
 ”Babcom Centers“  

דיון כללי בהשתתפות הקהל  10:20
פותחי דיון )לפי סדר הא’-ב’(: ד”ר ספא אבורביעה, מנהלת תחום חברה ערבית, יד הנדיב;  

עו”ד ראני חאג’ יחיא, עו”ד ויזם חברתי; מר דדי פרלמוטר, יו”ר הצוות להגדלת ההון האנושי   
בהייטק; לשעבר סגן נשיא אינטל העולמית 

סיכום המושב, פרופ’ עומר מואב, יו"ר כנס מכון אהרן למדיניות כלכלית  10:35

הפסקת קפה  10:40

תשתיות, חוב ציבורי וצמיחה

פרופ' צבי אקשטיין, דיקן בית ספר טיומקין לכלכלה וראש מכון אהרן למדיניות כלכלית,   11:05
אוניברסיטת רייכמן 

"רפורמות לצמיחה וצמצום העוני"  

פרופ’ מרטין אייכנבאום, אוניברסיטת נורת'ווסטרן    11:20
”Israel's Fiscal Prospects on the Post-Covid Era״  

מר רם בלינקוב, מנכ"ל משרד האוצר, בשיחה עם פרופ’ עומר מואב, יו"ר כנס מכון אהרן   11:35
למדיניות כלכלית

“מדיניות משרד האוצר מול המלצות הכלכלנים"  



פאנל בהנחיית גב’ ענת לוין, מנכ”לית בלאקרוק ישראל  11:50
“מדיון אקדמי למציאות אפשרית”  

בהשתתפות )לפי סדר הא’-ב’(: מר ירום אריאב, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר; יו"ר הועד המנהל   
של אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע; גב’ מיכל כהן, מנכ”לית קרן רש”י; מר דן פרופר, יו"ר קבוצת 

אסם-נסטלה

דיון כללי בהשתתפות הקהל   12:10
פותחי דיון )לפי סדר הא’-ב’(: ד"ר סאמר חאג’ יחיא, יו"ר דירקטוריון בנק לאומי; פרופ’ רפי מלניק,   
נשיא אוניברסיטת רייכמן; עו”ד איילת נחמיאס ורבין, יו”ר מכון היצוא וח”כ לשעבר; מר אלי פלאי, 

יו"ר המכון החרדי למחקרי מדיניות

סיכום הדיון, רו”ח יהלי רוטנברג, החשב הכללי משרד האוצר   12:25

סיכום המושב, פרופ’ עומר מואב, יו"ר כנס מכון אהרן למדיניות כלכלית  12:35

הפסקת קפה   12:40

רפורמות תומכות צמיחה 

מר יוגב גרדוס, הממונה על התקציבים במשרד האוצר   13:05
“רפורמות מרכזיות בתקציב המדינה”  

ד”ר הלה אקסלרד, חוקרת בכירה, מכון אהרן למדיניות כלכלית  13:20
 “קידום טרנספורמציה דיגיטלית” 

פאנל בהנחיית מר רונן ניר, משקיע הון סיכון   13:30
“חדשנות כמנוע לפריון"  

בהשתתפות )לפי סדר הא'-ב'(: גב’ הילה חדד, מנכ"לית משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה;  
גב’ שירה לב עמי, ראשת מערך הדיגיטל הלאומי, משרד הכלכלה והתעשייה; מר אור עופר, מנכ"ל   

SimilarWeb חברת

דיון כללי בהשתתפות הקהל   13:50
פותחי דיון )לפי סדר הא'-ב'(: גב' ענבר אלמגור, מנהלת תחום דיגיטציה, ג'וינט אלכא; מר ישראל    

דנציגר, יזם ומנכ"ל הייטק; לשעבר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה; שותף למכון אהרן בקידום 
טרנספורמציה דיגיטלית; מר אמיר רשף, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

סיכום המושב, פרופ’ עומר מואב, יו”ר כנס מכון אהרן למדיניות כלכלית  14:10

נאום שר האוצר, מר אביגדור ליברמן  14:15

ארוחת צהריים  14:25
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