
על יחידת כתף 
יחידת כת"ף הוקמה בשנת 2017 ע"י יו"ר הכנסת ח"כ יולי )יואל( 
אדלשטיין, במטרה לחזק את יכולתה של הכנסת לקיים את 
תפקידה בפיקוח על עבודת הממשלה. היחידה פועלת להרחבת 
ולהעמקת יכולות הפיקוח של הכנסת על הממשלה; ליצירה 
ולהטמעה של תרבות ארגונית במערכת היחסים בין הכנסת 
והממשלה, לשם מימוש מיטבי של עקרון הפרדת הרשויות; 
ולבניית מודל חדשני למתן מענה מקצועי לכנסת, כמפקחת 

על הממשלה.

הכנסת

יחידת כתף

יום ג', 6 בנובמבר 2018, כ"ח בחשוון תשע"ט
אולם נגב, הכנסת

יחידת כת"ף - יחידת הכנסת לתאום הפיקוח הפרלמנטרי

כנס יישום מדיניות
בעידן הביג דאטה )נתוני עֵתק(

הנחיות כניסה אל משכן הכנסת 
יש להציג בשער הכניסה למשכן הכנסת תעודת זהות או דרכון. 
הכניסה למשכן הכנסת היא בלבוש הולם. לא תותר כניסה עם נשק. 

המוזמנים יוכלו להחנות את רכבם בחניון הלאום שבשד' רבין מול 
בית המשפט העליון. בתום האירוע יש להחתים את שוברי החניה 

של חניון הלאום בעמדות ההחתמה בכנסת. 
לרשות המוזמנים תעמוד הסעה אל הכנסת וממנה.



הפסקה 12:35 - 12:15

מפגשים בין מגזריים לטובת הציבור בעידן נתוני העתק

 מר אלדד קנטי, סמנכ"ל תכנון מדיניות ואסטרטגיה במשרד המשפטים

מר גל אורן, מנהל מעבדת מחשוב מדעי בקריה למחקר גרעיני - נגב 

ודוקטורנט במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

TRADEMARKER – כלי בינה מלאכותית לבחינת סימני מסחר: כיצד שיתוף פעולה 

בין-מגזרי מעודד חדשנות במגזר הציבורי.  במסגרת פרויקט "סטודנטים מובילים 

חדשנות במגזר הציבורי" בשיתוף אוניברסיטת בן-גוריון, הקריה למחקר גרעיני 

– נגב, חברת גוגל ומשרד המשפטים

ד"ר אריאל רוזנפלד, המחלקה לניהול, אוניברסיטת בר-אילן 

בינה מלאכותית מבוססת נתונים למען מלחמה בתאונות הדרכים

ד"ר ברוך רוזן, ראש חטיבת המערכות, מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל

שיפור המדיניות הציבורית באמצעות קישור בין-מגזרי של נתונים ברמת השכונה

ד"ר תקווה עובדיה, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון והמכללה 

 האקדמית לחינוך אורנים

פרופ' אורית חזן, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון

למידה מנתונים וממגה-נתונים בחינוך מתמטי ומדעי בארץ )STEM(: מציאות 

עכשווית ועתידית אפשרית

מר אדם קריב, ממייסדי ״הסדנא לידע ציבורי״ ויועץ בתחום המידע הפתוח 

פרויקט ״מפתח התקציב״: כיצד מייצרים תובנות מתוך מידע ממשלתי?

גב' יעל לבנון, אנו - עושים שינוי • מר רונן סבג, אלכא, המכון למנהיגות 

וממשל, ג'וינט ישראל • גב' דנה בר, מנהיגות אזרחית, ארגון הגג של המגזר 

השלישי בישראל

מיפוי יוזמות, ארגונים והיחסים ביניהם בחברה האזרחית בישראל - פוטנציאל, 

תמונת מצב וכיוונים לעתיד. מיזם משותף

דברי סיכום

 12:35-14:15

 14:15-14:30

 8:30 - 9:30

 9:30-10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:15

התכנסות וכנס פוסטרים

פתיחה וברכות 

 מר אלברט סחרוביץ, מנכ"ל הכנסת
 ח"כ אורי מקלב, יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת

 ד"ר שירלי אברמי , מנהלת יחידת כת"ף לתאום הפיקוח הפרלמנטרי
פרופ' מייקל הרטל, מנכ"ל מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל

יישום מדיניות ונתוני עתק: אתגרים והזדמנויות 

מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות
ההזדמנויות להמצאת מערכת הבריאות מחדש

 פרופ' אורן פרז, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן
פרופ' עידו דגן, ראש המכון למדעי הנתונים והמחלקה למדעי המחשב, 

אוניברסיטת בר-אילן
פיקוח, רגולציה ויישום מדיניות בעידן הביג דאטה: נקודת מבט רב-תחומית

מר רוני זהבי, סייברספארק באר שבע
אבטחת אמינות המידע כבסיס לאמון הציבור

על אנשים ונתונים - התמודדות המגזר הציבורי עם עידן נתוני העתק 

מר יואל פינקל, המשנה לסטטיסטיקן הלאומי , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
שילוב נתוני העתק במערכות הסטטיסטיקה הרשמית

עו"ד רווית קורן זילברפרב, ראש המטה, רשות התקשוב הממשלתי, משרד ראש 
הממשלה

מידע פתוח והשפעתו על אמון הציבור בממשל

גב' רותי רווה, מנהלת פרויקט הסדרת מערך המידע, משרד החינוך
הקמת תשתית מידע ביג דאטה אינטגרטיבית במערכת החינוך

ד"ר גל אלון, מנכל תובנות
לעתים, צריך גם לדבר: על מגבלות השימוש בנתונים בתהליכי קבלת החלטות

ד"ר יובל אופק, מנכ"ל קי אימפקט, וחוקר במרכז לניהול ומדיניות ציבורית 
 באוניברסיטת חיפה

מר ערן רוה רוביצ'ק, החוג לניהול מידע וידע, אוניברסיטת חיפה
)AI( כוחה של מילה כתובה - ניתוח מדיניות מבקר המדינה בכלי בינה מלאכותית


