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נגדדפניליי אחת
הושלמה רשימת החברים ב״צוותרוטשילד״
נתניהו הבטיחלשטייניץ שמסגרת התקציב לא
ואדריאן פילוט
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של הרשותלהגבליםעסקיים,

הפרטי,

ד״רשלומיפריזט;יו״ר
פועלים

בצוותים המקצועיים צפויים

שוקיהון ,ד״ר יורםגבאי; כלת
לחינוך ,פךופ׳
פרסישראל
קליין ,המשנהלנשיא
פנינה
המרכז הבינתחומי ,פרופ׳ רפי

משרד

rcnהשלימו

ראש

הממשלה

הבוקר את

רשימת

רוטשילד״,
החברים ב״צוות
שיירבר עם נציגי המגזרים
המוחים

לפתור

ויגבשהמלצות

כיצר

את המצוקה ,הצוות,

שבראשו עומריו״רהוועדה
לתכנוןולתקצוב של המועצה
להשכלה גבוהה ,פרופ׳מנואל
טרכטנברג,כולל  14חברים:
מנכ״ל משרד ראשהממשלה,

אייל גבאי; ראש המועצה
הלאומית לכלכלה במשרד רה״מ,
פרופ׳
יוג׳יןקנדל;

תקציבים ,גל

ראש אגף

הרשקוביץ;יו״ר

הוועדה המייעצת של
ר״ר אבי שמחון;

שר האוצר,

החשבתהכללית

בויאנג׳ו;
באוצר ,מיכל עבארי

היזם החברתי שחרכהן;מנכ״לית
הביטוחהלאומי אסתר רומי
ניסני; המשנהלנגיד בנקישראל,
פלוג;הכלכלן הראשי
קרנית

והכלכלנית ד״ר טלי
מלניק,
מאוניברסיטת תל אביב.
״צוותרוטשילד״ יעביר את

רגב

ההסתדרותוהמעסיקים.

להשתתף
מנכ״ל

מומחים נוספים:

משרד התמ״ת ,שרון

קדמי; מייסד ונשיא מכון ראות,

גידיגרינשטיין;

ראש

רשות

המסים ,יהודה נסרדישי;סמנכ״ל
תכנון ומדיניותבוועדהלתכנון
ותקצוב

במועצה להשכלת

בביה״ח הדסה הר הצופים ,ד״ר
יוחנן

שטרסמן מומחים נוספים

יצורפו
לדיוניםלפי

הצורך.

הצוות יתמקד בכמה תחומים:
לשינוי סדר
העדיפויות,
הצעות
במטרה להקל אתהנטלהכלכלי
על אזרחיישראל ,כמולמשל,
שינויבתמהיל תשלומי המסים.
גורמים באוצר אמרו כי

מסקנותיולבחינת
החברתי־כלכלי בראשות בלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה,
הקבינט
ומירר הצוות כיחבילת הצעדים
ד״ר דימיטרירומנוב; הממונה
שר האוצר,יובל שטייניץ .לאחר
הסופית לא תפרוץ את המסגרת
מכן תדון הממשלה במסקנות,
התקציבית אלא תתבסס על
עלההגבלים העסקייםלשעבר,
העדיפויות ,וזאת
שינוי סדרי
דרור שטרום; מנהל הרשות
פגישות הצוות יתקיימו
לפיתוחכלכלי במגזר המיעוטים לאור החשש מהחרפת משבר
במתכונת של״שולחן
עגול״,
החוב באירופה והאפשרות
במשרד רה״מ ,איימןסיף; וראש
ובמהלך הדיונים ייפגשו חברי
למיתוןכפול בארה״ב.
המערךלשיקום וגריאטריה
הצוות עם נציגי המחאה ,המגזר
 17שרי

גבוהה ,גדי פרנק; המדען

הראשי

שטייניץקיבל

הבטחה מנתניהו

