
בית הספר לניהול וכלכלה, המכללה האקדמית תל אביב-יפו, מארח את משרד העבודה 
 Youth Employment in the Mediterranean (YEM( והשירותים החברתיים ואת פרוייקט

במימון האיחוד האירופי לכנס בנושא:

הכשרות ועיסוקים בשוק העבודה העתידי 
הערכת הביקושים הצפויים למקצועות ומיומנויות

ZOOM-הדיון יתקיים ב

מנחה: ד"ר רחל אזוראל כאליפא, האקדמית תל אביב-יפו

יום שלישי |20.7.21 | 17:00-20:00

17:00             ברכות ודברי פתיחה
  מר בני אלון | מנכ"ל המכללה האקדמית תל אביב-יפו  

                       גב' רוני שניצר | מנהלת אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד העבודה והשירותים החברתיים
                       מר רני דודאי | מנכ"ל ג'וינט-תבת ישראל 

                        Neighbourhood Team Leader, European Commission |  Ms. Emmanuelle Roure 
                            Section of Youth, Literacy and Skills Development, UNESCO | Mr. Hiromichi Katayama

18:20               תגובות
 

                        ד"ר לב דרוקר | סגן בכיר לכלכלן הראשי, משרד האוצר  
                        ד"ר נעם גרובר | ראש אגף מחקר וכלכלה במועצה הלאומית לכלכלה 

                        ד"ר מרק פלדמן | ראש תחום סטטיסטיקה של עבודה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
                        ד"ר אסנת פלד-לוי | חוקרת בכירה, בנק ישראל

Senior Human Capital Development Expert, European Training Foundation | Mrs. Lida Kita                   
                   גב' קרן בן נתן קרוגר | נשיאות המעסיקים והעסקים בישראל

17:15               הערכת הביקושים הצפויים למקצועות: מתודולגיה ותוצאות
                        מר סני זיו | המכללה האקדמית תל אביב-יפו, מאקרו אנליטיקס מחקר וייעוץ כלכלי 

17:50               היערכות לשוק העבודה העתידי באמצעות ניתוח ביקושים
                        פרופ' צביקה אקשטיין | דיקן בית ספר טיומקין לכלכלה, ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית, הבינתחומי הרצליה 

19:30               הצגת פלטפורמת 'עבודאטה' כדוגמא לשימוש בנתונים לצורכי מדיניות 
                        גב' כנרת דהן גרניט | משרד העבודה והשירותים החברתיים 

19:40               שימוש בנתונים לצרכי קביעת מדיניות וחישוב ביקשים
                         גב' נילי בן טובים | משרד העבודה והשירותים החברתיים               

19:50               זיהוי כישורים בביקוש גובר בשוק העבודה והטמעתם במערכי ההכשרה השונים
                         גב' אורי כרמי שחר | מנהלת תוכניות בתבת               

19:15               מבחר ממצאים והשלכות מסקר מיומנויות פיאא"ק
                         ד"ר יובל מזר | כלכלן בכיר, בנק ישראל   

18:05               זיהוי ביקוש למקצועות בזמן אמת
 retrain.ai ד"ר שי דוד | מנכ"ל ומייסד                        

   Quantitative Approaches Used for Skills Anticipation               17:35
Economix Research | Dr. Ben Kriechel                        

  Institutional Mechanisms and Roles of Different Actors for Anticipation & Matching               19:00
Skills Forecasting Expert | Dr. Camille Courchesne                        

מושב ראשון: מודלים להערכת הביקושים הצפויים למקצועות ומיומנויות

מושב שני: תכנון הכשרות ומיומנויות לשוק העבודה העתידי 

הפסקה 18:50-18:55

לרישום <<

Redefining Academia

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMudu6rqz0jH9QlMUPfYRCRWnQ6YIEodAaU



