
 2021כנס השנתי דוברי הביוגרפיות  

 ת הכנס מנח 

 פת בנבנישתי  אן סוז

מנהלת מדיניות   הייתהבעבר  .מנכ"לית מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

בא חבר ט ציבורית  שם    מובילה  הנה,  בארה"ב,  בריאות  להנהלה   שימשהלביטוח  יועצת 

עבדה בכמה ארגונים ללא   כן  כמובריאות. ההבכירה בנושאים הנוגעים לרפורמה במערכת  

כוונת רווח בתחומי תכנון ופיתוח משאבים וסיפקה ייעוץ בנושאי ניהול, אסטרטגיה ופעילויות  

לקוחו  וברואנדה למגוון  בישראל  הברית,  בארצות  זה    – ת  דרך   בתוכניתבכלל  "חינוך 

"ש השופט בייקר בבית ע   םילדיהמרכז  בשותפות הקהילתית של מיין להגנה על ילדים, וב,  MIT" של  טכנולוגיה

- נוער אגהוזוהבחיל השירות היהודי של הג'וינט בכפר    בן זוגההתנדבה עם    2010הספר לרפואה בהרוורד. בשנת  

תש פיתחה  שם  ברואנדה,  פסנתר  ולום  לימדה  הכנסות,  ליצירת  עסקיות  לנערות  כניות  חונכת  ושימשה  ושירה 

 . 1994-שהתייתמו מהוריהן ברצח העם ברואנדה ב

בעלת תואר שני במדיניות ציבורית מבית הספר לממשל ע"ש ג'ון פ' קנדי באוניברסיטת הרוורד   היא   בנבנישתי  פת

שלים עם  ותואר ראשון במדעי המדינה בהצטיינות יתרה ממכללת ברנארד באוניברסיטת קולומביה. מתגוררת בירו

 בן זוגה ושלושת ילדיהם. 

 

 מושב פתיחה 

   אבי וייס 'פרופ

. בעל תואר דוקטור לכלכלה  אילן-נשיא מרכז טאוב ופרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר

- ו  2005, ובין השנים  1988אילן משנת  -מאוניברסיטת שיקגו. חבר סגל באוניברסיטת בר 

עמד בראש המחלקה לכלכלה באוניברסיטה. תחום התמחותו הוא כלכלה יישומית,   2008

ומחקריו עוסקים בארגון תעשייתי, הגבלים עסקיים, שוק העבודה, משפט וכלכלה, וכלכלה  

עורכו של "הרבעון לכלכלה", כתב העת של האגודה  התנה גותית וניסויית. פרופ' וייס הוא 

. במסגרת פעילותו הציבורית היה הכלכלן  Economic Inquiryהישראלית לכלכלה, ועורך שותף של כתב העת  

  2003–1999, חבר בוועדת ההיצף בשנים  2005–2003הראשי והמשנה לממונה על ההגבלים העסקיים בשנים  

וחבר בוועדת המשנה ליוקר המחיה ולתחרות של ועדת טרכטנברג, ושימש גם חבר מייעץ בוועדת בכר לרפורמה 

על לישראל והנציג האקדמי בוועדת הערר  - בשוק ההון. היום הוא חבר בצוות התחרות של הפורום לאסטרטגיית

שוק העבודה בגרמניה. לאורך    , המכון לחקרIZA-לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, ועמית מחקר ב

 מאמרים בכתבי עת ובספרים מקצועיים.  50-הקריירה האקדמית שלו פרסם יותר מ

 



 

 מייקל לוסטיג 

  שנות קריירה בוול סטריט  25לאחר    פרש לגמלאות. הוא  חבר דירקטוריון במרכז טאוב

  לוסטיג   .וכיום הוא מקדיש את רוב זמנו ומרצו למיזמי אימפקט ולמיזמים שלא למטרות רווח

הוא נשיא קרן הברון דה הירש וחבר בוועד המנהל או בדירקטוריון של מגוון גופים, בהם 

הפרדרציה היהודית    ג'יגהוואט גלובל, חברה לאנרגיה סולרית שמקום מושבה בישראל,

יורק  ניו  קהילההמ(,  UJA)  של  לקשרי  היהודית  הלל   (JCRC) ועצה  ארגון  יורק,  בניו 

  לאומי -באוניברסיטת קולומביה/ברנרד, ארגון הלל באוניברסיטת בינגהמטון, המשרד לחדשנות של ארגון הלל הבין

(OOI ,)אמריקאי-הוועד היהודי (AJC) בניו יורק, ידידי עוגן באמריקה ובית הכנסת שארית ישראל. 

קולג'  הוא בוגר    לוסטיג באוניברסיטת קולומביה ופרופסור נלווה למימון בבית הספר למינהל עסקים  שקולומביה 

במסלול   של המכללה למינהל בראשון לציון  ע"ש שטרן באוניברסיטת ניו יורק. כמו כן הוא מרצה במסלול האקדמי

 .לתואר שני במינהל עסקים

 

 

 ג'יי ה' סנדק  

ג'יי ה' סנדק הוא עורך דין מסטמפורד, קונטיקט שבארצות  .  נשיא קרן הרברט ונל סינגר

של   ניסיון  בעל  האמריקנית    47הברית,  במכללה  עמית  הוא  סנדק  במקצוע.  שנים 

למגשרים במשפט אזרחי, חבר באגודת עורכי הדין המגשרים, בפאנל אגודת הבוררים  

כי  מורשים.  למתווכים  הלאומית  ובאקדמיה  ניטרליים  למתווכים  הוא  האמריקנית  ום 

מקדיש את זמנו ליישוב סכסוכים באמצעים חלופיים, בדגש על גישור, ומשמש מומחה  

מיוחד ליישוב סכסוכים בבית המשפט המחוזי הפדרלי בקונטיקט ובבית המשפט העליון במדינה, שבו עבד כמעט  

מקצועית ופגיעות    עשרים שנה. סנדק ניהל יותר ממאתיים תיקי גישור, במגוון תחומים: יחסים עסקיים, אחריות

אישיות חמורות. כמו כן גישר בסכסוכים אזרחיים רבים, בהם תביעה על סך מיליוני דולרים בדבר רישיון לתוכנה, 

   אחריות מוניציפלית ומחלוקות בין שותפים.

סינגר  ונל  הרברט  קרן  נשיא  היה  ובעבר  טאוב,  מרכז  ממייסדי  אחד  סינגר,  מ'  הרברט  של  אחיינו  הוא  סנדק 

, מתאפשר הודות לתמיכתה הנדיבה 2011טיקט. קיומו של הכנס השנתי של מרכז טאוב, שנערך מאז שנת  בקונ

 של הקרן ע"ש הרברט ונל סינגר. 

 

  



 רחוק: קשרים אישיים בעידן של תקשורת מיידית - הרצאת פתיחה: קרוב 

  פישרס' פרופ' קלוד  

מחקריו המוקדמים התמקדו  .  פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת קליפורניה בברקלי

בפסיכולוגיה החברתית של החיים העירוניים וברשתות חברתיות, ובשנים האחרונות הוא  

והתרבותיים   החברתיים  השינויים  על  בדגש  האמריקנית,  החברתית  בהיסטוריה  עוסק 

שהתחוללו בה מאז התקופה הקולוניאלית. הפרויקט האחרון שלו היה מחקר פאנל בן שש  

 פן שבו קשרים אישיים ורשתות משתנים בעקבות אירועי חיים. שנים על האו

הוא יסד את כתב העת של    2001בשנותיו הרבות באקדמיה פרסם פרופ' פישר ספרים ומאמרים רבים. בשנת  

שנת   עד  אותו  וערך  הרחב  לקהל  האמריקנית  הסוציולוגית  ב2004האגודה  האקדמיה   2011-.  כחבר  נבחר 

ולמדעי לאמנויות  ריסמן באקדמיה האמריקנית למדע    2015ם, בשנת  האמריקנית  דייויד  ע"ש  כעמית בקתדרה 

זכה בפרס ע"ש רוברט    1996כחבר האגודה הפילוסופית האמריקנית. בשנת    2017המדינה ומדעי החברה ובשנת  

ודוקטורט   אנג'לס  בלוס  קליפורניה  מאויניברסיטת  ראשון  תואר  בעל  העירוניות.  בחקר  חיים  למפעל  לינד  והלן 

 אוניברסיטת הרווארד. מ

 

 

 פרופ' אלכס וינרב 

טאוב במרכז  המחקר  ומנהל  מנהל  לסוציולוגיה  במחלקה  חבר  פרופסור  של  .  המייסד 

כן   לפני  באוסטין.  טקסס  באוניברסיטת  וחברה  בריאות  בתחום  ראשון  לתואר  התוכנית 

 ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. מרצה במחלקה לסוציולוגיה   שימש

פרופ' וינרב הוא דמוגרף חברתי, ועבודותיו מתמקדות בעיקר בשינויי אוכלוסייה במדינות   

בין מדידה  ובנושאי  לסהרה  שמדרום  באפריקה  מחקריים  פרויקטים  בניהול  רבות  עסק  תרבותית. -מתפתחות. 

פרסם   .ישראלית ובהשלכות הדמוגרפיות של שינויי האקליםלאחרונה מחקריו מתמקדים בנושאי האוכלוסייה ה

)הוצאת אוניברסיטת אוקספורד,  ומאמרים רבים בכתבי עת,   היה שותף לכתיבת הספר "דת ואיידס באפריקה" 

2012) . 

דוקטור   ותואר  בבריטניה  דורהם  מאוניברסיטת  המדינה  ומדעי  בפילוסופיה  ראשון  תואר  בעל  הוא  וינרב  פרופ' 

דוקטורט בדמוגרפיה במרכז לחקר  -סוציולוגיה מאוניברסיטת פנסילבניה, והיה עמית מחקר לפוסט בדמוגרפיה ו

 האוכלוסייה באוניברסיטת שיקגו.  

 

  



 תהליכי הדיגיטציה בישראל 

 אשר דולב 

.  מנכ"ל בפועל של מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד הדיגיטל הלאומי

ואחראי על האסטרטגיה   דולב עומד בראש הרשות הממשלתית המובילה לשינוי דיגיטלי 

השונים, בהם משרד הבריאות, החינוך,  הדיגיטלית הלאומית ועל יישומה במשרדי הממשלה  

 הכלכלה, הרווחה, המשפטים והאוצר וברשויות מקומיות.

יחידת התחבורה הציבורית באגף התקציבים במשרד האוצר.  דולב את  ניהל  דיגיטלית  לפני שהצטרף לישראל 

רבות הסעת במסגרת זו היה אחראי על הפיתוח והיישום של מדיניות התחבורה הציבורית של משרד האוצר, ל

וכן על שירותי האוטובוסים והמוניות.   )רכבת ורכבת קלה, מערכת אוטובוסים מהירה, נתיבים מהירים(  המונים 

הקדם במכינה  וחברה  לכלכלה  מורה  שימש  לכן  הירושלמית  -קודם  אגודת  צבאית  של  הוועידה  נשיא  והיה 

צבאית למנהיגות חברתית -מכינה הקדםהסטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים ונשיא מועצת הבוגרים של ה

 בעל תואר ראשון בכלכלה ומחשבה יהודית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. .ע"ש יצחק רבין

 

 מושב ראשון: השפעות הלמידה מרחוק על מערכת החינוך 

 מברך ר' פרופ' זמירה 

. בעבר שימשה ראש בית הספר לחינוך אילן-פרופסור אמריטה לחינוך באוניברסיטת בר

למדעי  הפקולטה  ודיקנית  לאינטגרציה  המכון  ראש  הרקטור,  סגנית  האוניברסיטה,  של 

החברה. כמו כן הייתה נשיאת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין והמדענית הראשית  

עוסקים בשיטות מטא ובהוראת  -של משרד החינוך. מחקריה  בכלל  קוגניטיביות בהוראה 

 מדעים ומתמטיקה בפרט.  

ה במחקרי  אקדמית  מומחית  משמשת  מברך  אוכלוסיות   OECD- פרופ'  לקידום  מערכתית  התערבות  ומובילה 

.  2006-וב  2000-בישראל ב  PISAנחשלות בצ'ילה. כמו כן הייתה החוקרת הראשית ומנהלת המחקר במחקרי  

ת בירושלים, תואר שני בחינוך מאוניברסיטת  בעלת תואר ראשון במתמטיקה, פיזיקה וחינוך מהאוניברסיטה העברי

  100לאומיים ופרסמה מעל  -אילן ודוקטורט מאוניברסיטת שיקגו. היא חברת מערכת בארבעה כתבי עת בין-בר 

 הוענק לה פרס לנדאו על תרומתה לחקר החינוך.  2004לאומיים מובילים. בשנת -מאמרים בכתבי עת בין

קת פרופ' מברך גם בציור בסגנון מופשט, צבעוני ועז מבע. עבודותיה  לצד פעילותה הענפה בתחום האקדמי עוס 

   מוצגות בתערוכות בארץ ובחו"ל.

 

 



 

 קובי רפאלי

וטכנולוגיות בחינוך   ומינהל  במנהל חטיבת תקשוב  . , משרד החינוךהטכנולוגילמדע 

  ובשני העשורים האחרונים הוביל פרויקטים רוחביים בתחום מערכות המידע בצה"ל,  בעבר  

 מערכת החינוך.  במוביל את תחום ההטמעה ופיתוח מערכות מידע   הוא

בשלוש השנים האחרונות, במסגרת תפקידו כמנהל חטיבת תקשוב וטכנולוגיות בחינוך,  

תוך דגש על קידום תהליכי הוראה, למידה  מות הגיל,  "למידה משולבת דיגיטל" בכל שכבפרויקט  מקדם את  רפאלי  

תפקודי התלמיד  קידום    לע ו  עשרים ואחתוהערכה המפתחים אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית המותאמת למאה ה 

 טיפוח לומד עצמאי. ו

היאחטיב וטכנולוגיה  תקשוב  פדגוגיים,   ת  חברתיים,  אתגרים  עם  המתמודדת  החינוך  מערכת  של  החנית  חוד 

ומסביבתי וכלכליים  והחברה  בקשים  ההוראה  עובדי  התלמידים,  עבור  המשתנה  במציאות  הזדמנויות  לנצל  ת 

-פדגוגי )מפקחי ומדריכי תקשוב, רכזים בית-בישראל. בחטיבה עובדים אנשי ונשות מקצוע מומחים בתחום הטכנו

הטמעה( ואנשי  ו  ,ספריים  פרויקטים  בהובלת  עוסקים  ברמת  הטמעת  אשר  והמטה,  הפרקטיקות  מוסד ה מחוז 

 חינוכי. ה

 

 ד"ר דליה פדילה 

רשת   ומנהלת  חינוך   Q-Schoolמייסדת  מוסדות  ופיתוח  ייעוץ  בחינוך,  העוסקת 

המקדמים חינוך איכותי בחברה הערבית ומפעילה תוכניות ייחודיות כגון תחרויות דיבייט  

ספר במזרח   למורים בבתי  והשתלמויות  ספר  למנהלי בתי  נוער, הכשרות  לבני  וכנסים 

כמו כן היא מנכ"לית שותפה בארגון עתידנא לקידום השתלבות מוצלחת של    ירושלים. 

 אזרחים ערבים במדינת ישראל. בעבר הייתה נשיאת מכללת אלקאסמי להנדסה ולמדע. 

דו ילדים  גני  רשת  וניהלה -ד"ר פדילה הקימה  יזמה  כן  כמו  נוער.  בני  מנהיגות בקרב  לפיתוח  ומרכזים  לשוניים 

רבויות. היא מרצה בארץ ובעולם לאומיים שעסקו בפיתוח מנהיגות נשית ופיתוח דיאלוג בין ת-פרויקטים ארציים ובין

 על המיעוט הערבי, בדגש על חינוך, מנהיגות ומנהיגות נשית, מעמד האישה וזהות בחברה הערבית. 

ד"ר פדילה מרצה בבית הספר למנהיגות וממשל במרכז הבינתחומי הרצליה וחברה בוועד המנהל של אוניברסיטת  

החינוך  בתחום  הכנסת  ליועצת  מונתה  לאחרונה  אנגלית   חיפה.  בספרות  דוקטורט  בעלת  הערבי.  במגזר 

 אילן. -מאוניברסיטת בר 

 

  



 

 ביתיה מלאך  

הממלכתי היסודי  הספר  בית  ומנהלת  ירושלים". - מייסדת  "בנות  במסגרת   חרדי 

ייחודיות המותאמות לבנות החרדיות המשלבות בין לימודי   תפקידה היא בונה תוכניות 

קודש לבין לימודי חול ברמה גבוהה, תוך שימוש בכלים פדגוגים חדשניים, בצורות למידה  

מגוונות ובטכנולוגיה המותאמת לאורח החיים החרדי. תחת הכותרת "חינוך חרדי מסוג 

לס ביתיה  פועלת  את אחר"  ולממש  להתפתח  להן  שיאפשר  חינוך  החרדיות  לבנות  פק 

 טק.  - מספרות ואמנות ועד רפואה והיי –הפוטנציאל שלהן בכל תחום שיבחרו 

גננות בחינוך המיוחד מטעם משרד החינוך והתנדבה  בעבר עבדה מלאך כמנהלת בגני חינוך מיוחד ובהדרכת 

 .הוריות-חד בארגון "אם הבנים" במערך התמיכה לאימהות ולמשפחות

ותואר שני במינהל מערכות חינוך מ"מכללה ירושלים", ובוגרת התוכנית  היא בעלת תואר ראשון בחינוך מיוחד 

לניהול וארגון מערכות חינוך במכון אבני ראשה למנהיגות בית ספרית. כמו כן השתתפה בתוכניות מנהיגות של 

 .ארגונים כמו מכון גשר, רשת מעוז, קרן תקווה ועוד

 

 מושב שני: השלכות העבודה מרחוק על שוק העבודה 

 פרופ' דניאל הרשקוביץ  

בטכניו  למתמטיקה  אמריטוס  המדינהן,  פרופסור  שירות  נציב  בתפקיד  משנת    מכהן 

אילן, יו"ר  -בעבר שימש דיקן הפקולטה למתמטיקה בטכניון, נשיא אוניברסיטת בר   .2018

והטכנולוגיה ויו"ר המועצה הלאומית  מפלגת הבית היהודי וחבר כנסת מטעמה, שר המדע  

 למחקר ולפיתוח. 

תפקידים ציבוריים נוספים שמילא פרופ' הרשקוביץ הם נשיא בית הדין המשמעתי של הטכניון, יו"ר חבר הנאמנים 

של מכללת שאנן, חבר בחבר הנאמנים של מכון לב בירושלים וחבר בחבר הנאמנים של המכללה האקדמית נתניה. 

ר בגופים ציבוריים חשובים כגון ועדת החינוך של עיריית חיפה, הפורום לאחריות לאומית, מועצת כמו כן היה חב

החוקה )חיפה והצפון( של "חוקה בהסכמה" מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה, ועדת ההיגוי העליונה ללימודי  

 מדע וטכנולוגיה של מערכת החינוך ועוד רבים אחרים. 

מאמרים מדעיים והיה עורך של כמה כתבי   90-את השכלתו האקדמית רכש בטכניון, בתחום המתמטיקה. פרסם כ

 כרבה של שכונת אחוזה בחיפה.  2003עת מדעיים. לצד עיסוקיו האקדמיים והממלכתיים מכהן משנת 

 

  



 עו"ד מרים כבהא 

הכלכלה   במשרד  בעבודה  הזדמנויות  לשוויון  הארצית  במסגרת  והתעשייההנציבה   .

בישראל   העבודה  בשוק  השוויון  והטמעת  האפליה  מיגור  על  כבהא  עו"ד  אמונה  תפקידה 

ופועלת לקידום המודעות לזכויות העובדים והעובדות במדינה, וכן לאכיפה אזרחית של חוקי  

 השוויון בעבודה.  

יחידה הממשלתית לתיאום המאבק  עו"ד כבהא חברה בגופים רבים בשירות הציבורי, בהם המועצה הציבורית של ה

בגזענות במשרד המשפטים, מועצת שירות התעסוקה, הוועדה המייעצת לתוכנית הכלכלית לחברה הערבית של 

הבין המעקב  ּוועדת  נפקדים  לנכסי  לאפוטרופוס  המייעצת  הוועדה  אהרן,  יוצאי -מכון  תעסוקת  לקידום  משרדית 

הלא הביטוח  במועצת  חברה  הייתה  בעבר  אשרא  אתיופיה.  בחברת  הכלכלה  משרד  מטעם  דירקטורית    –ומי, 

שירותי הבריאות לשנת   סל  בוועדה להרחבת  חוץ בע"מ, חברה  סחר  סיכוני  לביטוח    2019החברה הישראלית 

שנת   לקראת  התעסוקה  לקידום  בוועדה  הרצליה 2030וחברה  הבינתחומי  במרכז  מרצה  שימשה  כן  כמו   .

בר  ראשו-ובאוניברסיטת  תואר  בעלת  )אילן.  שני L.L.Bן  ותואר  חיפה  באוניברסיטת  למשפטים  מהפקולטה   )

 מהאוניברסיטה העברית בירושלים.  במדיניות ציבורית

 

 עו"ד מיכל רימון 

משנת   ישראל"  "נגישות  עמותת  של  2011מנכ"לית  הדוברת  הייתה  לכן  קודם   .

הצטרפה   2007השגרירים דורי גולד וד"ר יהודה לנקרי במשלחת ישראל לאו"ם. בשנת  

הקימה   2008-לנגישות ישראל כיועצת משפטית וייצגה אותה בתהליך חקיקה בכנסת, וב

את מחלקת החינוך וההכשרה בעמותה. מאז שמונתה למנכ"לית מובילה עו"ד רימון את  

לאומיים של הארגון, שיצר ומוביל בהצלחה רשת של מומחים ומנהיגים -הקשרים הבין

ב לכול. היא מרצה במדינות רבות בעולם כדי לחלוק את הידע והמומחיות שצברה  מכל העולם לקידום נגישות ושילו

 Zicklin-מ  MBA-העמותה בשני העשורים האחרונים. בעלת תואר במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ו

Business School  .בניו יורק 

 

 דניאלה ג'אונו 

בכירה; תכניות  ותכנית    .תבת-ג'וינט  מנהלת  גמישות  העסקה  צורות  מהלך  מנהלת 

Remoteשנה בעולם התעסוקה, מהם   20בעלת ניסיון של  ק.  , סטנדרט חדש לעבודה מרחו

בוגרת תואר  . תעסוקה איכותיתבמגזר העסקי ועשור בפיתוח תכניות  HRעשור בתפקידי 

MA  לארבעה  נשואה ואמא.  בסוציולוגיה ארגונית מהאוניברסיטה העברית ויועצת ארגונית . 

 



 הרצאה מרכזית: השפעות מגפת הקורונה על התנהגות בריאות, טיפול רפואי ובריאות הנפש 

 פרופ' לינדה וייט 

ועמיתה   שיקגו  באוניברסיטת  מיד  הרברט  ג'ורג'  ע"ש  בקתדרה  לסוציולוגיה  מרצה 

. היא חוקרת ראשית בפרויקט הלאומי לחיי חברה,  באוניברסיטת שיקגו  NORC-בכירה ב

( שמטרתו איסוף נתוני סקר על מערכות היחסים האינטימיות  NSHAPבריאות והזדקנות )

הרב המחקר  מצוות  כחלק  ותיקים.  אזרחים  של  היא -והחברתיות  הפרויקט  של  תחומי 

השתתפה בכמה סבבים של איסוף נתונים, במחקר על הקורונה ובמגוון מחקרים תומכים.  

ציבורי על מיניות בגיל השלישי. מחקריה בנושא, שפורסמו בכתבי עת  פרופ' וייט תרמה להעשרת המחקר והשיח ה

מובילים בעולם, ממחישים שמיניּות אינה נחלתם הבלעדית של צעירים אלא היא מרכיב חיוני ברווחתם הגופנית 

והנפשית של מבוגרים בכל הגילים, וכן שהיא קשורה לדינמיקה של מערכות היחסים החברתיות ולבריאות בגיל 

 ישי.השל

פרופ' וייט קיבלה פרסים רבים על תרומתה למחקר בתחום ההזדקנות ומהלך החיים. היא כיהנה כנשיאת אגודת  

האוכלוסין האמריקנית וכיו"ר הוועדה לאוכלוסייה במועצת המחקר הלאומית באקדמיה הלאומית למדעים, והייתה 

 אקדמיה האמריקנית לאמנויות ומדעים.חברה במועצה המייעצת למינהל המכונים הלאומיים לבריאות וחברה ב

 

 מושב שלישי: השפעת הרפואה מרחוק על מערכת הבריאות 

 

   'פרופ' נדב דוידוביץ

טאוב במרכז  הבריאות  מדיניות  תוכנית  וראש  ראשי  רופא  חוקר  הוא  דוידוביץ'  פרופ'   .

באוניברסיטת  מומחה באפידמיולוגיה ובריאות הציבור ומנהל בית הספר לבריאות הציבור  

גוריון בנגב. בעבר היה ראש המחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטה ויו"ר המרכז  -בן

נוסף על כך פרופ' דוידוביץ' הוא יו"ר איגוד רופאי בריאות    .לחקר מדיניות הבריאות בנגב

בוועדות שונות של משרד הציבור, הנציג הישראלי הרשמי בוועד המנהל של האיגוד האירופי לבריאות הציבור, חבר  

לאומיות שונות, בהן כוח המשימה -הבריאות, לרבות קבינט המומחים של תוכנית "מגן ישראל", וחבר בוועדות בין

 .לנגיף הקורונה של האיגוד האירופי של בתי הספר לבריאות הציבור 

בריאות מדיניות  הציבור,  בריאות  בנושאי  רבים  וספרים  מאמרים  כתב  דוידוביץ'  ניהול פרופ'  בריאות,  כלכלת   ,

במחקר   מעורב  היה  בישראל  הקורונה  נגיף  התפרצות  עם  הבריאות.  של  וסוציולוגיה  אתיקה  בריאות,  מערכות 

ובהתוויית מדיניות ובייעוץ לגורמים שונים בארץ ובעולם על הצורך בשינויים מבניים במערכת הבריאות ותוך דגש 

 אות. על נושאים חברתיים והתמודדות עם פערים בברי

 



 

 איילת גרינבאום אריזון 

משנת   הבריאות  במשרד  וכלכלי  אסטרטגי  לתכנון  במינהל  בכירה  .  2021סמנכ"לית 

בניית   באמצעות  בישראל  הבריאות  מערכת  של  הטווח  ארוך  התכנון  על  אחראי  המינהל 

תוכנית אסטרטגית מערכתית ארוכת טווח, תכנון הון אנושי ותשתיות בריאות, תכנון כלכלי  

קידום רפורמות לאומיות, צמצום אי השוויון בבריאות והטמעת כלי שיתוף ציבור    רכת,של המע 

הקימה את אגף השירות של משרד הבריאות, האחראי על    2013בשנת    בפעילות המשרד.

. עם תחומי אחריותו של אגף השירות נמנים 2020השירות וחוויית המטופל במערכת הבריאות, וניהלה אותו עד  

ניה השאר  סיוע  בין  השקיפות,  וקידום  מידע  לבקשות  מענה  הציבור,  בתלונות  טיפול  המשרד,  של  המוקדים  ול 

במימוש זכויות עבור מטופלי מערכת הבריאות, ייזום וביצוע סקרי חוויית מטופל לאומיים והובלת תוכניות לאומיות  

 לשיפור השירות וחוויית המטופל. 

כמו כן לקחה חלק פעיל בניהול משבר הקורונה ובהקמת   .אומית ל-קודם לכן שימשה דירקטורית בחברת ייעוץ בין

ודיגיטליים היא בעלת תואר    גרינבאום אריזון  .מוקדי הקורונה האחראים למתן מענה לציבור בערוצים טלפוניים 

- ראשון בהנדסת תעשייה וניהול עם התמחות במערכות מידע ותואר שני במינהל עסקים, שניהם מאוניברסיטת בן

 .גוריון

 

 ראובני -ד"ר מירי מזרחי 

רפואי ובמינהל  המשפחה  ברפואת  מומחית  וראש    ,רופאה  למנכ"ל  המשנה  היא 

היא מובילה שינוי ארגוני רפואי  במסגרת זו    .חטיבת הבריאות במכבי שירותי בריאות

אשפוז   –ודיגיטלי בשירותי הבריאות בקהילה באמצעות תוכניות כמו "בית חולים בבית" 

מכבי   חולים;  בבית  לאשפוז  כחלופה  בקהילה;    –  REDבית  דחופה  לרפואה  שירות 

בתפקידה הקודם בארגון כסמנכ"ל אסטרטגיה הובילה את פיתוח    ו"בריאות דיגיטלית".

יה החדשה של מכבי, בדגש על רפואה מותאמת אישית, תוך שילוב טכנולוגיות חדשניות בטיפול הרפואי  האסטרטג 

ו  ראשבתפקיד    שימשה  קודם לכןובשירות.   שירותי    במכביראש מחוז השרון  אגף הרפואה ומקצועות הבריאות 

 .  בריאות

מזרחי היא  -ד"ר  עילראובני  לטכנולוגיה  הישראלית  החברה  של  שותפה  ברפואהמייסדת  דירקטוריון    ית  וחברת 

גוריון ויש לה גם תואר שני בניהול מערכות -למדה רפואה באוניברסיטת בן  היא  בחברה העוסקת ברפואה דיגיטלית.

 בריאות מאוניברסיטת תל אביב.  

 

 

 



 

 פרופ' סלמאן זרקא 

ישראלתכנית  ראש   הקורונה(  מגן  זיו  )פרויקטור  הרפואי  המרכז  מומחה .  ומנהל 

בתפקידיו הציבוריים הקודמים  לבריאות הציבור ולאפידמיולוגיה ומומחה למינהל רפואי.  

שדרוג  פרויקטים רבים, בהם  הוביל    תפקיד זו  ובמסגרת   עוזר מנכ"ל משרד הבריאותהיה  

של אוניברסיטת  שירותי הרפואה בבתי החולים בצפון כחלק מפתיחת הפקולטה לרפואה  

חבר בוועדה המייעצת  חבר בקבינט המומחים של הקורונה וכמו כן היה  בצפת.  אילן  -בר 

 למנכ"ל משרד הבריאות בנוגע לחברה הערבית.  

במסגרת שירותו הצבאי .  משנהלוף  בדרגת א  2014בשנת    והשתחרר   השנ  25-מלמעלה  זרקא שירת בצבא  פרופ'  

תואר שני באפידמיולוגיה ומינהל בעל  בוגר לימודי רפואה מהטכניון,  הוא    .מגוון תפקידי ליבה בחיל הרפואהמילא  

כמו    חיפה.   וביטחון לאומי מאוניברסיטת ותואר שני נוסף במדעי המדינה    בירושלים   רפואי מהאוניברסיטה העברית

 ובוגר תוכנית  אוניברסיטת הרווארד, בוגר תוכנית המנהיגות של קרן וקסנר בלביטחון לאומיהמכללה  בוגר  כן הוא

שיא משואה בשם מערכת הבריאות הוזמן לה  למדינת ישראל  71-ביום העצמאות ה  .הבכירים של שירות המדינה

 . בישראל


