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כנס אילת ה-24
לנושאי עבודה

בסימן חדשנות בשוק העבודה העתידי

תוכנית הכנס

דברי פתיחה 
מר יהודה )יודקה( שגב, מנכ"ל נשיאות המגזר העסקי

מר אבי יחזקאל, יו"ר אגף ארגון ומרחבים, ההסתדרות  

16.00-16.30

מושב | חדשנות ודיגיטציה והשפעתן על שוק העבודה
מנחה: עו"ד ישי פולק, מנכ"ל התאחדות האיכרים

שוק העבודה העתידי - ההיערכות הממשלתית הנדרשת  
מר מרדכי אלישע, הממונה על זרוע עבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

16.30-17.00

גיוס עובדים בעידן הרשתות החברתיות ומהפכת המידע 
ד"ר נמרוד קוזלובסקי, הרצוג, פוקס, נאמן ושות' 

17.00-17.30

הזכות לפרטיות בעבודה בעולם המחר
עו"ד יחיאל שמיר, היועץ המשפטי להסתדרות 

17.30-17.40

האם תם עידן חברות כ"א בעידן הדיגיטאלי? 
גב' אורית בנבנישתי, מנכ"ל חברת תיגבור

17.40-17.50

יחסי עבודה קיבוציים בעידן של שינוי טכנולוגי מואץ 
גב' אילנה כהן, יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל 

17.50-18.00

מושב | סביבת העבודה בעולם המחר
מנחה: מר יונה פרטוק, יו"ר ההסתדרות במרחב גליל עליון 

משבר האקלים: היכן האחריות של ארגוני העובדים והמעסיקים? 
ד"ר ליה אטינגר, מרכז השל לקיימות 

18.00-18.30

מסקנות ולקחים מיישום פיילוט עבודה מרחוק בשירות המדינה
מר מחמוד רחמן, סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר

מר נמרוד חובר, יו"ר ועד עובדי רשות הפטנטים, משרד המשפטים 

18.30-19.00

ארוחת ערב בפודפייר )מסעדת המלון( 19:30-21:00
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מושב | הסכמים קיבוציים בשוק עבודה דינמי
מנחה: מר יואב בכר, סמנכ"ל משאבי אנוש, התאחדות המלונות

תוכניות הבראה והתייעלות בעולם עסקי דינמי 
עו"ד אבי אדרי, יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות

 09.30-09.45

הסכמים קיבוציים - הדור הבא 
מר קובי בר נתן, הממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר  

09.45-10.00

הסכמים ענפיים בשוק העבודה המשתנה
הפוטנציאל הבלתי ממומש של הסכמים ענפיים להסדרת שוק העבודה העתידי

עו"ד רבקה ורבנר, הממונה הראשית על יחסי עבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים   
10.00-10.10

הסכמים ענפיים וצווי הרחבה ככלי להתמודדות עם כשלי שוק
מר שי בירן, סגן יו"ר אג"מ לצווי הרחבה וסמנכ"ל כלכלה ומדיניות בהסתדרות

10.10-10.20

הסדרת יחסי העבודה עם מאפיינים חדשים 
עו"ד מיכל וקסמן חילי, ראש אגף עבודה, התאחדות התעשיינים

10.20-10.30

הסכמים ענפיים - כלי גמיש להסדרת שוק העבודה המשתנה
משתתפים: עו"ד אפרת דויטש, אפרת דויטש ושות' | עו"ד ארנה לין, ארנה לין ושות' |
עו"ד שירי לב-רן לביא, הממונה על עובדים זרים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים 

10.30-11.00

הפסקה 11 .00-11 . 15
מושב | חקיקת עבודה וצורות העסקה - חשיבה מחודשת

מנחה: מר אלי כהן, מנכ"ל תרמוקיר ויו"ר ועדת העבודה של נשיאות המגזר העסקי
הגשמת היעדים של חקיקת עבודה בתבניות העסקה לא-סטנדרטיות
עו"ד חנה שניצר רהב, ראש הלשכה המשפטית באגף לאיגוד מקצועי 

11 . 15-11 .30

פאנל | חקיקת עבודה - האתגרים הגלומים בצורות ההעסקה החדשות 
מנחה: עו"ד מיכל וקסמן חילי, ראש אגף עבודה, התאחדות התעשיינים

משתתפים: עו"ד דבי ספיר אליעזר, סגנית בכירה ליועמש"ית, משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים | עו"ד עמי שחר, נ. פינברג ושות' | עו"ד אלעד מורג, משרד עורכי דין 

אלעד מורג   

11.30-12.00

שעות עבודה ומנוחה - הגמישות הנדרשת בחוק 
עו"ד אורלי ג'רבי, הרצוג, פוקס, נאמן ושות' | עו"ד יעל שילוני, אהוד שילוני ושות' 

12.00-12.30

מגמות בשירות המדינה - שימור ושיפור
מר אריאל יעקובי, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

12.30-12.40

פאנל | עסקים קטנים ובינוניים כמנוף לצמיחה 
מנחה: גב' יעל דניאלי, מנכ"לית התאחדות המלונות

12.40-13.10

משתתפים: מר ראול סרוגו, נשיא התאחדות בוני הארץ | מר יוסי אלקובי, נשיא התאחדות 
המלאכה והתעשיה | עו"ד רועי כהן, נשיא לשכת ארגוני העצמאים

ארוחת צהריים בפודפייר )מסעדת המלון( 13.30-14:30
שוק תעסוקה משתנה

עתיד עולם העבודה כבר כאן!
 out-sight מר שחף שניר, מנהל חדשנות פנים ארגונית בשרותי בריאות כללית ושותף בפרויקט

מנחה: גב' עינת זינגר, מנכ"לית הפורום הכלכלי-חברתי  
משתתפים: מר איציק צאיג, יו"ר קרן הדדית, התאחדות התעשיינים | גב' לימור ליברמן לביא, 

יו"ר ועד עובדי בזק בינלאומי | מר שחף שניר, מנהל חדשנות פנים ארגונית בשרותי בריאות 
 out-sight כללית ושותף בפרויקט

16.00-16.40

Y-האתגרים של ועד עובדים בדור ה
מר יאיר כץ, מזכיר הארגון הארצי של עובדי התעשייה האווירית

16.40-16.50

השפעת אמזון על שוק העבודה
עו"ד שלומי לויה, סמנכ"ל משפט וממשל, איגוד לשכות המסחר

16.50-17.00
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כיצד תישמר הרלוונטיות של התארגנות עובדים עבור הדור הצעיר
מר עמיחי סטינגר, מנכ"ל האגף להתאגדות עובדים בהסתדרות

17.00-17.10

פאנל | שיתוף עובדים בהליכי קבלת החלטות
פתיחה - מר יקי חלוצי, יו"ר איגוד עובדי הסלולר, האינטרנט וההיי-טק בהסתדרות

מנחה: עו"ד רחל הררי ליפשיץ, עמית פולק מטלון ושות'
משתתפים: מר חיים זהבי, האגף לדמוקרטיה תעשייתית בהסתדרות | מר הלל קין, נציג 

העובדים בדירקטוריון התעשייה האווירית | גב' רונית גרפי, נציגת העובדים בחברת עמידר

17.10-17.40

מושב | תקשורת ויחסי עבודה 2.0
מנחה: גב' בילי פרנקל, YNET, ידיעות אחרונות

ניהול משברים בעידן הדיגיטלי
מר יניב לוי, יו"ר אגף הסברה, דוברות ושיווק בהסתדרות | מר רן ליאור, מנהל אגף שיווק 

ותקשורת, התאחדות התעשיינים | מר רונן צור, יועץ אסטרטגי 

17.40-18.30

ארוחת ערב בפודפייר )מסעדת המלון( 19:30-21:00

המשך יום רביעי | 12.2.2020

מושב | מי הם עובדי המחר?
מנחה: מר משה מזרחי, יו"ר ההסתדרות במרחב חיפה

שוק העבודה העתידי - סקירה ומגמות 
פרופ' גיא מונדלק, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב 

 09.30-10.00

המקצועות שעומדים להיעלם מהעולם והעבודות החדשות 
פתיחה והנחיה: גב' רוני שניצר, מנהלת אגף בכיר לאסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד 

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
איך מגינים על עובדים בעת שינוי כלכלי מואץ - עו"ד אופיר אלקלעי, מנכ"ל ההסתדרות 

ורמ"ט יו"ר ההסתדרות 
כיצד נערכת התעשיה לשוק העבודה העתידי - מר רובי גינל, מנכ"ל התאחדות התעשיינים 

10.00-10.30

פאנל | הכשרה טכנולוגית: כיצד מתכוננים לעתיד?
מנחה: גב' דפנה אבירם ניצן, מנהלת המרכז לממשל וכלכלה, המכון הישראלי לדמוקרטיה

משתתפים: ד"ר טל לוטן, ראש אגף חינוך והכשרה, התאחדות התעשיינים | 
גב' תאיר איפרגן, מנהלת המכון הממשלתי להכשרות טכנולוגיות, משרד העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים | מר איציק דניאל, רכז תעסוקה, אגף תקציבים, משרד האוצר

10.30-11.00

עולם ההוראה בראי שוק העבודה העתידי
גב' יפה בן דוד, יו"ר הסתדרות המורים

11 .00-11 . 15

הפסקה 11 . 15-11 .30
מושב | יחסי עבודה קיבוציים

מנחה: עו"ד נחום פיינברג, נ. פינברג ושות'
הסכמים קיבוציים תומכי פריון 

פרופ' ירון זליכה, ראש החוג לחשבונאות בקריה האקדמית אונו 
11 .30-11 .45

הפוטנציאל הבלתי ממומש של תהליכי גישור בסכסוכים קיבוציים 
פרופ' מוטי מירוני, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה 

11.45-12.30

פאנל | הליכי משמעת במקומות עבודה מאורגנים 
פתיחה: עו"ד עינת איילון, ראשת בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות  

מנחה: עו"ד גיל ברטל, יו"ר הסתדרות המעו"ף
משתתפים: עו"ד עינת איילון, ראשת בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות | 

עו"ד נעמה בביש, עמית, פולק, מטלון ושות' 

12.30-13.15

ארוחת צהריים בפודפייר )מסעדת המלון( 13:30-14:30
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ארוחת ערב בפודפייר )מסעדת המלון( 18:30-21:00

מרצה אורח | מר איתי אנגל, כתב במלחמה, סיקור עיתונאי במוקדי סכסוך עולמיים
)אולם תרשיש(

21.00

יום שישי | 14.2.2020

* התוכנית נתונה לשינויים

מושב שופטים | יובל שנים לבית הדין לעבודה - האם נדרש שינוי?
מנחה: עו"ד יונתן פסי, מ. פסי ושות' עו"ד ונוטריונים

הצד הלא מודע של אי השוויון בתעסוקה בראי הקולנוע 
השופטת נטע רות, שופטת בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב )בדימוס(, מרצה ומגשרת 

16.00-17.00

יובל שנים לבית הדין לעבודה
כבוד השופטת ורדה וירט ליבנה, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה  

17.00-17.30

מושב סיכום
סיכום פעילות רב שנתית ביחסי העבודה בישראל

מר שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר נשיאות המגזר העסקי
17.30-17.45

שיח בהשתתפות: 
מר ארנון בר דוד, יו"ר ההסתדרות ומר דובי אמיתי, נשיא התאחדות האיכרים ויו"ר הנהלת 

המגזר העסקי

17.45-18.15

ארוחת ערב גאלה )האולם הכחול( 
פרידה למר שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר נשיאות המגזר העסקי

20:00

עינת שרוף במסיבה ישראלית

המשך יום חמישי | 13.2.2020


