
אקדמיה שעובדת
בונים את הגשר בין השכלה גבוהה לתעסוקה
קרן אדמונד דה רוטשילד בשיתוף כלכליסט שמחים להזמינכם לכנס השכלה גבוהה ותעסוקה.

הכנס יעסוק בחיבור שבין השכלה גבוהה ותעסוקה ובשאלת תפקיד האקדמיה ועתידה כמערכת הכשרת הון אנושי,
אל מול צרכי ואתגרי שוק התעסוקה המשתנה.

 הכנס יתקיים ביום שלישי, 24.5.22 , בין השעות 9:00 – 14:00 באודיטוריום רוטשילד, מוזיאון ארץ ישראל, ת"א
Calcalist.co.il/higheducation :לפרטים נוספים

הכנס למוזמנים בלבד
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תכנית הכנס 
מנחה: גולן פרידנפלד, סגן עורכת כלכליסט

התכנסות

דברי פתיחה 
אלי בוך, מנהל פילנתרופיה, קרן אדמונד דה רוטשילד

מודל חדש של חיים ולמידה
ד"ר אייל דורון, מומחה לחשיבה יצירתית

ממשקי אקדמיה-תעסוקה
פרופ' יוסי מקורי, יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב, המועצה להשכלה גבוהה 

תפקידי האקדמיה בעידן החדש: האם רלוונטית לעולם המשתנה?
מנחה: סופי שולמן, כלכליסט

פרופ' אשר כהן, נשיא האונ' העברית ויו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות
פרופ' אריאל פורת, נשיא אונ' תל אביב

פרופ' סראב אבו-רביעה קווידר, סגנית נשיא אונ' בן-גוריון
פרופ' עמי מויאל, נשיא אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בת״א 

 50 דקות מתל אביב: האם האקדמיה כלי אפקטיבי 
לצמצום פערים וגיוון תעסוקתי?

מנחה: שלמה טייטלבאום, כלכליסט
דדי פרלמוטר, סגן נשיא בכיר באינטל העולמית לשעבר, יו"ר הוועדה להגדלת 

ההון האנושי בהייטק
פרופ' יפעת ביטון, נשיאת מכללת אחוה 

פרופ' ברטולד )טולו( פרידלנדר, נשיא המכללה האקדמית הדסה ירושלים  
דפנה אבירם-ניצן, מנהלת המרכז לממשל וכלכלה, המכון הישראלי לדמוקרטיה

אלי פלאי, יו"ר המכון החרדי לחקר מדיניות 

הפסקה

כמה האקדמיה שווה? על התשואה ללימודים אקדמיים
מנחה: אדריאן פילוט, כלכליסט

 פרופ' יוג'ין קנדל, פרופ' לכלכלה ומימון באונ' העברית; יו"ר משותף,
  Start-Up Nation Policy Institute

תאיר איפרגן, מנכ״לית זרוע העבודה במשרד הכלכלה
אלחנן פלהיימר, יו"ר התאחדות הסטודנטים 

ספיר איפרגן, רכזת מו"פ, השכל"ג ותקשורת, אגף תקציבים, משרד האוצר

שיחה בשניים 
אורנה ברביבאי, שרת הכלכלה והתעשייה בשיחה עם צבי זרחיה, כלכליסט

בונים את הגשר בין השכלה גבוהה לתעסוקה
אילאיל אמיר-כסיף, מנהלת המרכז להשכלה גבוהה-תעסוקה מייסודה של קרן 

אדמונד דה רוטשילד, השקת המרכז

מבוגר אקדמיה לעובד נחשק: מהן המיומנויות והכישורים הנדרשים
מהצעירים בעולם המשתנה?
מנחה: עמיר קורץ, כלכליסט

פרופ' ארנון בנטור, בכיר במוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית בטכניון
ד"ר יונתן פפר, מומחה לחדשנות ארגונית; מרצה באונ' רייכמן; שופט ומנטור

במעבדת החדשנות, הרווארד
ליזה תבורי, סמנכ"לית בכירה למשאבי אנוש, אורמת 

סאמי אסעד, מנכ"ל עמותת קו משווה, שמקדמת השתלבות אקדמאים מהחברה 
הערבית בתעסוקה 

ים עתיר, חברת הצוות הראשון שייעץ ל-OECD בנוגע להתמודדות של צעירים
עם העולם שאחרי הקורונה 

האקדמיה כקלף משנה חיים 
פרופ' סארה אבו כף, אונ' בן גוריון, הפסיכולוגית הקלינית הראשונה במגזר 

הבדואי בשיחה עם נטע לי בינשטוק, כלכליסט

ארוחת צהריים

מחר!


