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 פרופ' דפנה שורץ )כלכלה(
dafna.schwartz@idc.ac.il   ;dafnasch@som.bgu.ac.il ,  :8844466-052נייד 

 השכלה:

 . 1973אביב, -אוניברסיטת תל, הבוגר כלכלה עם חטיבה בסטטיסטיק  בוגר כלכלה

 .1977המחלקה לכלכלה חקלאית ומנהל, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית,   MSC מוסמך,

 המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית, ירושלים )נושא עבודת הדוקטור: "השפעות חוק עידוד כלכלה        דוקטור,

 .1990הפיתוח"(, שקעות  הון על ההשקעות בתעשייה בערי ה

 visiting scholar (The Center for Jewish Studies,) קיץ-1991, הרווארד אוניברסיטת מדענית אורחת

 

 תחומי התמחות מקצועיים:

פיתוח  עסקי,-, פיתוח כלכליעסקים בינוניים וקטניםאקוסיסטם של חדשנות, סטרטאפים, , בארגוניםחדשנות ו , יזמותיזמותחדשנות, 

 אזורי ומקומי.כלכלי 

 

 עיסוקים נוכחיים 

 10.2017  -   ,תחומי הרצליהינבית ספר אדלסון ליזמות, המרכז הב ,פרופסור     היום ((IDC. 

 2020.8    -  המרכז והאחראית על יישום ומעקב הקניין הרוחני, ות המחקר, המרכז הבינתחומישראש ר      היום ,.

 הרצליה. הבינתחומי

  1984       -        עסקית בארץ ובחו"ל-יועצת כלכליתהיום. 

 עיסוקים קודמים: 

 הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר , אוניברסיטת בן גוריון בנגבחברת הסגל האקדמי של  – 10.1999-10.2017
  וראש המגמה לאורך השנים. נהל עסקיםמל , המחלקה "המגמה ליזמות, חדשנות וניהול היי טק"הקמת        -

 2014ומנהלת ויו"ר המרכז משנת   (2,000מנהלת "מרכז בנג'יס ליזמות וחדשנות" מיום הקמת המרכז )       -

 המרכז עוסק בנושאים של פיתוח אזורי בארץ ובארצות מתפתחות(.)  המרכז ללימודי הפיתוח  2017 -1981
 , המרכז ללימודי הפיתוח, מנכ"ל - 1994 - 1999 -

 חוקרת כלכלית בכירה. – 1989-1981 ; סמנכ"ל  - 1992-1989מנכ"ל בפועל;  -8919 -3919 -

 

 חברות בדירקטוריונים:

   Inovytec medical solutions Ltd.  6.2017 - היום 

   היום( -1.2017ירושלמית )ישראלית חברת הוועד המנהל של הקאמרטה ה 

   "חברת הוועד המנהל של "חינוך לפסגות 

   6.2017 – 6/2008בע"מ )דחצ"ית(,  שטראוס גרופ 

    ,)4-2018 - 4.2012בנק הפועלים  )דחצ"ית 

  )12/2014 - 12/2011, טבע תעשיות פרמצבטיות )דחצ"ית  

    ,)5/2012- 6/2007בז"ן, בתי זיקוק לנפט בע"מ, )דח"צית   

    ,5.2012 – 6/2010רותם תעשיות בע"מ 

   11/2011 -6/2010בד משואות יצחק בע"מ, -על 

    ,23/12/2010 -12/2007בנק דיסקונט  

    ,)9/2010 – 2/2007גירון פיתוח ובנייה בע"מ )דח"צית 

    ,11/2008 – 2/2002רותם תעשיות בע"מ  

    ,12/2007 - 8/2003הפניקס, חברה לביטוח בע"מ והפניקס אחזקות בע"מ  

   7/2007 – 7/2001ע"מ )דח"צית(,  אורדע פרינט תעשיות ב  

    )8/2007 -12/2002לאומי ני"ע והשקעות )חיצוני( )פסגות אופק בית השקעות בע"מ  

   5/2004 -5/1999בד משואות יצחק בע"מ )דח"צית(, -על 

   8/2003 - 24/4/03 ,הדר, חברה לביטוח   

    ,9/2002 -1995בנק דיסקונט  

   12/2002 - 7/2000(, דגם מערכות )דח"צית  

    ,8/2000 -1997בזק  

    ,6/2001 -1990המרכז ללימודי הפיתוח   

    ,1998-3/2002וועד המנהל, הרשות לעסקים קטנים ובינוניים   

 

 :, בין היתרחברות בגופים ציבוריים בארץ

 וועדת פרס ראש הממשלה לחדשנות 

  ,2018-2020חברה למועצה המייעצת לסיוע החוץ 

  2017 -6/2010המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח )מולמו"פ(, חברת 

 ( 2014-10.2017(, ונציגת הסנאט בחברה הנאמנים )2010-10.2017חברת הוועד המנהל של אוניברסיטת בן גוריון) 
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  11.2017 – 9/2002, מכללת אחווה כללית האסיפה חברת 

 

 ניסיון  בינלאומי:
 -UNDP) בתמיכת האו"םבשיתוף פעולה עם ממשלת אתיופיה  ,האקוסיסטם הלאומיהערכה של פרויקט  (2019(אתיופיה  •

United Nations Development Programme). 

   :CEARAדינת במ פרויקטים שונים בתחום של קידום חדשנות ופיתוח כלכליייעוץ וליווי  ,(2018 -2000רזיל )ב •

)לרבות גיבוש  וגורמים מקומייםהתאחדות התעשיינים בסיארה עם הפרויקט משותף   ,בתעשייהקידום חדשנות פרויקט ל -
 (  2011-2018) לתןהפעוליוו בספציפיות  אסטרטגיה, ייזום תוכניות 

גורמים ו , בשיתוף ממשלת סיארהפרויקט של הבנק העולמי - עם צמצום פערים אזורייםפרויקט לקידום כלכלי של הפריפריה  -

  .(2000-2007) וייעוץ בהפעלתןליווי ו הפרויקט כלל גיבוש תוכניות )מקומיים נוספים 

 ועם הסקטור העסקי. Jilin Universityעם אקדמיים קידום קשרים ייזום ו. Jilin פרובינציית – (2018-2015סין ) •
  הנציבות האירופיתבתמיכת )משרד התעשייה והמבחר( חדשנות, עבור ממשלת פרגוואי  קווים מנחים לקידום -( 2015פרגוואי ) •

 גיבוש, וליווי פרויקט )עם צוות מומחים מקנדה(, של הקמת מרכזים לעידוד יוזמות עסקיות. -( 2000, 1998) גואטמלה •

 של בי"ס גבוה לכלכלה ולמנהל לקציני צבא בכירים הפורשים לחיים האזרחיים.וליווי הקמה  גיבוש   -( 1995, 1997) אנגולה  •
 , בנושא: עידוד עסקים קטנים בקניה,.ישראל הולנד וקניה משותף של ניהול פרויקט מחקר  -( 1997,1998(  קניה •

  אוריסה,מדינת פרויקט תכנוני בתכנון פארק למפעלים קטנים במסגרת  –( 1995))אוריסה(   הודו •

 .תכנון כלכלי לעסקים קטנים – לאזור סיליפקה השתתפות בפרויקט תכנוני -( 1995)( טורקיה )אזור סיליפקה •

 (2004) ארה"בדיאגו -סן בפרויקט מחקר במטרה לעודד שיתוף פעולה בין חברות הי טק בדרום לבין חברות הי טק  •
 .ECF ,(DATAגיבוש תוכניות ארוכות טווח, במסגרת פרויקט של   -( 2000)  פלשתינאי –ישראלי -פרויקט  •

 .Jianxiבפרובינציה  MRLאזורי של  עבודת יעוץ בפרויקט תכנון -(1994)  סין •

 , לרבות:שוניםייצוג בפורמים ו בקבוצות עבודה, ,חברות בוועדות מומחים( EUהקהילה האירופית ) •

 ( ,1/2015 – 2009יזמות ועסקים קטנים ובינוניים  ) :חברת קבוצת עבודה של הנציבות האירופית בנושא -

Member of the working group: "policy relevant research on entrepreneurship and SME's", European 

Commission, Enterprise and Industry, Director General 
 )2002-1999(חברתי -וועדת מומחים מייעצת לתוכנית המו"פ החמישית של הקהילה האירופית בתחום: הכלכליה חבר -

Member of the Fifth Framework Program Expert Advisory Group  (EAG) on: Improving the socio-

economic knowledge base  

 ובהמשך כמנהלת מרכז בנג'יס קידום  קשרים בינלאומיים במסגרת הפעילות כמנכ"ל של מרכז ויץ ללימודי הפיתוח •
 יים.בפורמים מקצועיים בינלאומבמשלחות והשתתפות 

 

 :, בין היתרהיום( -1997)בישראל  מקצועי ניסיון  
-חדשנות, יזמות, פיתוח כלכלי :בתחומים של ,ורמים עסקיים וציבורייםברות ולגסטרטאפים, לחל עסקי-כלכליוליווי  , תכנוןייעוץ

בין רויקטים לאומיים )פ ל, משרד האוצר ועוד(,לגופי ממשלה שונים )משרד ראש הממשלה, משרד הכלכלה, צ.ה. בין היתר. עסקי

תוכנית המתאר הארצית למדינת ישראל; חברת הצוות הכלכלי וחברת  -" 35חברת צוות הפיתוח הכלכלי בתוכנית "תמ"א : היתר
"; חברת הצוות הכלכלי של "תוכנית אב לשיתוף 2020"ישראל -הצוות המקצועי הבכיר של תוכנית אב ארוכת הטווח למדינת ישראל

ן ישראל לשכנותיה"(. ייעוץ וליווי כלכלי בפרויקטים של תכנון מקומי ואזורי )בין היתר: תוכניות אב לרחובות, חוצה גבולות בי

 .33"טלכסף ערך מוסף" ערוץ -הנחיה בתוכנית ובנושא עסקים קטנים,  טלוויזיהראשון לציון ועוד(; ייעוץ אקדמי לתוכנית 

 
 :, בין היתרהיום(-1997) וועדות ציבוריותחברות ב

מנטורית  ,(2011-2015) דת פרס ראש הממשלה ליזמות וחדשנותעוו, (2019-2020) משב -של משרד החוץלבחינת מדיניות החוץ וועדה 

 IBM -SmartCampשל   , שופטת בתחרות העולמית IBM SmartCamp (2011-2015) –אפ -לחברות סטארט  IBMבתחרויות של 
World Finals  ,2019)שופטת בתחרות ארצית ליזמים צעירים  ,2010)( יד בן גוריון(-חברת וועדת פרס דוד בן גוריון ; (2010)דבלין, 

וועדת ; (2010)שנה למדינת ישראל",  60חברת וועדה "לבחינת פרויקטים מצטיינים בלשכת המדען הראשי, בסימן ; 2011(, 2018

יו"ר תת וועדה ל"בחינת המסגרות למשיכת מרכזי מו"פ של   - המסורתית"מקוב "לבחינת האמצעים להעצמת הפריפריה והתעשייה 

התעשייה, המסחר  משרדחברת וועדה בנושא "חוק עידוד השקעות הון", ; (2007)חברות רב לאומיות", שר התעשייה, המסחר והתעסוקה
ה ליישום תוכנית "פיתוח הון אנוש (; וועד2006אפ, מכון הייצוא" )-ההנהלה הציבורית של חברות "סטארט(. 2008) והתעסוקה

(: וועדה לשינוי מס 2000-2001, משרד הבינוי והשיכון )2000( וועדת הכנה הביטט 1998-2002לתעשייה", שר התעשייה והמסחר )

 דמשריו"ר ועדה: פיתוח כוח אדם לתעשייה, ; (1999-1998(; וועדה לאיכות הסביבה בתעשייה, המשרד לאיכות הסביבה )1999רכוש )
 .ועוד "וועדת גבאי ל"בחינת החוק לעידוד השקעות הון ל(; יועצת 1997התעשייה והמסחר )

 

 פרסים, מלגות, מדענית אורחת: 

 2014 Honorary Member of the Cearense Academy of Science (ACSC), Brazil . 

 2011    2011דהמרקר, מגזין  -2011האנשים המשפיעים על כלכלת ישראל בשנת  100דורגה  בין. 

 1996   ( כמייצגת את תחום הכלכלה.10, )אחת מתוך 1996אשת הקריירה של עיתון "גלובס" לשנת 

 1991 )מדענית אורחת אוניברסיטת הרווארד )קיץ 

 1988   ,פרס גרנות- 1975פרס מפעל הפיס 
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  .בארץ ובעולם ובפורמים מקצועיים בכנסיםהשתתפות , הדרכת תלמידי מחקר, ופרסום מאמרים בעיתונים מדעיים פעילויות נוספות:


