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תכנית הכנס
יום רביעי13/9/17 ,
14.00-14.30

התכנסות ורישום

14.30-15.15

מושב ראשון :דברי פתיחה
יו"ר -ד"ר רובי נתנזון ,מנכ"ל מרכז מאקרו לכלכלה מדינית ,חבר הנהלת האגודה
עו"ד אורלי ביטי ,יו"ר הנהלת האגודה
Dr. Werner Puschra, Executive Director, Friedrich-Ebert-Stiftung Israel
מר אבי יחזקאל ,יו"ר אגף ארגון ומרחבים ,ההסתדרות הכללית החדשה ונציגה לארגון העבודה
הבינלאומי
Mr. Christopher Land-Kazlauskas, Research Dep., ILO
עו"ד שלמה יצחקי ,הממונה הראשי על יחסי עבודה ,משרד העבודה והרווחה ,חבר הנהלת האגודה
מר רובי גינל ,מנכ"ל התאחדות התעשיינים בישראל

15.15-16.40

מושב שני :מוקדש לזכרו של יוסף קרא ז"ל ,יו"ר האגודה
העולם הדיגיטאלי והכלכלה הדיגיטלית -המשמעות וההשפעה על החיים בכללותם ועל שוק העבודה
יו"ר -ד"ר שלומית רביד ,מרצה בכירה ,ראש המרכז למחקר משפטי השוואתי ,הפקולטה למשפטים,
הקריה האקדמית אונו ,חברת הנהלת האגודה
Mr. Christopher Land-Kazlauskas, Research Dep., ILO
The Impact of the Digital and Platform Economy on Industrial Relations
עדכון על התכנית הרב שנתית של ארגון העבודה הבינלאומי Future of Work Initiative -
ד"ר ולדי דבוייריס ,מנהל הקהילה של מכון קולר ליזמות סיכון באוניברסיטת תל-אביב,
לאן הלכו המשרות שלנו? ממציאים מחדש את עולם העבודה
מגיבים:

16.40-17.00

מר הנרי צימרמן ,יו"ר מרחב הצפון ,התאחדות התעשיינים ,יו"ר טרלידור ישראל
מר אלי גרשנקרוין ,מרכז תחום מחקר ומדיניות ,אגף כלכלה ,ההסתדרות הכללית החדשה

הפסקת קפה

מושב שלישי :העסקת אנשים בעלי מוגבלות תוך הדגשת ערכי שוויון ,כדאיות כלכלית ומשמעות
חברתית
יו"ר – ד"ר לילך לוריא ,מרצה ,החוג ללימודי עבודה ,אונ' ת"א ,חברת הנהלת האגודה
17.00-17.20

מר אבנר סטפק -מנכ"ל מיטב -דש -על כלכלה ,חברה והעסקת אנשים עם מוגבלות

17.20-19.00

רב שיח -חסמים והסרתם בהעסקת אנשים עם מוגבלויות
עו"ד מיכל וקסמן חילי ,ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש ,התאחדות התעשיינים ,חברת הנהלת האגודה,
מר גיא שמחי ,ממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות ,ההסתדרות הכללית החדשה,
פרופ' דניאל גוטליב ,סמנכ"ל מחקר ,המוסד לביטוח לאומי ,
עדות מהשטח -מר ערן זילברשטיין,
ד"ר ח'אלד אבו עסבה ,רשות המחקר ,אקדמיית אלקאסמי

יום חמישי14.9.17 ,
9.00-9.30

התכנסות ורישום
מושב רביעי :הכלכלה הדיגיטלית והשלכותיה על מערכת יחסי העבודה ועל המצב החברתי

9.30-11.00

יו"ר – עו"ד נעמי לנדאו ,משרד עו"ד לנדאו ,יו"ר האגודה לשעבר
רב שיח
מר עימאד תלחמי -יזם ויו"ר באבקום סנטרס,
מר גד רביד -יו"ר ועד ,SAP
מר יעקב אביד ,הנוער העובד והלומד,
גב' נחמה שפירא ,מנהלת שרות לקוחות ,המוסד לביטוח לאומי

11.00-11.20

11.20-12.00

הפסקת קפה
מושב חמישי :בעלי מוגבלויות  -קליטה ותעסוקה בשוק העבודה
יו"ר -ד"ר עוזר כרמי ,בי"ס למינהל עסקים ,הקריה האקדמית אונו ,חבר הנהלת האגודה
הרצאת אורח
Mr. Esteban Tromel (GED) Gender, Equality and Diversity Branch, ILO
הענף למגדר ,שוויון וקליטה בהעסקה ,ארגון העבודה הבינלאומי
על מדיניות וערכים בהעסקת אנשים בעלי מוגבלויות

מושב שישי :ההצטרפות של אוכלוסיות מגוונות לשוק העבודה ולעולם הדיגיטאלי
12.00-14.00

רב שיח
ד"ר אלי אייזנברג ,סמנכ"ל בכיר לשעבר ברשת אורט ,ראש המינהל למו"פ ולהכשרה
ד"ר טל לוטן ,מנהלת חינוך והכשרה בתעשייה ובמגזר העסקי ,התאחדות התעשיינים
עו"ד אינה סולטנוביץ'-דוד ,מנהלת פיתוח תכניות תעסוקה והכשרות מקצועיות
ג'וינט ישראל-תבת
גב' מאיה אלתר ,מנהלת פרויקט חינוך דיגיטאלי בבנק לאומי
שאלות והערות מהקהל

14.30 -14.00

מושב סיכום :תובנות ,סיכומים והמלצות
יו"ר-מר מיקי דריל ,מנהל פרויקטים ,קרן פרידריך אברט ישראל
עו"ד אורלי ביטי
הסמינר ילווה בתרגום סימולטני אנגלית /עברית
ההשתתפות ללא תשלום ומותנית ברישום מראש עד 12.9.17
במזכירות האגודה
דרך אבא הלל  148רמת-גן ,טלפקס03-5757866 :
או באתר האגודה www.iirra.org.il -
ניתן לחנות בחניוני האוניברסיטה בתשלום

