הלן אבלס
יו"ר הדירקטוריון של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית
בישראל .הלן אבלס היא מנהלת ב - JGL Investments -חברת
השקעות פרטית הפועלת באוסטרליה ,בישראל ,באסיה ובארצות
הברית .בוגרת אוניברסיטת מלבורן .לה ולבעלה מייקל יש 4
ילדים ו 14-נכדים.

ג'יי ה' סנדק
עורך דין מסטמפורד ,קונטיקט שבארצות הברית ,בעל ניסיון של
 47שנים במקצוע .עמית במכללה האמריקנית למגשרים במשפט
אזרחי וחבר באגודת עורכי הדין המגשרים ,בפאנל אגודת
הבוררים האמריקנית למתווכים ניטרליים ובאקדמיה הלאומית
למתווכים מורשים .ניהל יותר ממאתיים תיקי גישור בתחומים
שונים :יחסים עסקיים ,אחריות מקצועית – רפואית ומשפטית ,ותביעות על פגיעות אישיות
חמורות שמעורבים בהן מוות ומוגבלויות קשות .נוסף על כך שימש מגשר בסכסוכים אזרחיים
רבים ,ובהם תביעה על סך מיליוני דולרים בדבר רישיון לתוכנה ,אחריות מוניציפלית ומחלוקות
בין שותפים .כיום מקדיש סנדק את עיקר זמנו לפתרון סכסוכים בדגש על גישור ,ומכהן כמומחה
מיוחד ליישוב סכסוכים של בית המשפט המחוזי הפדרלי בקונטיקט ושל בית המשפט העליון
בקונטיקט ,שבו עבד כמעט עשרים שנה.
סנדק הוא אחיינו של הרברט מ' סינגר ,אחד ממייסדי מרכז טאוב ,והיה נשיא קרן הרברט ונל
סינגר בקונטיקט .מאז הכנס השנתי הראשון בסדרת הכנסים ע"ש הרברט מ' סינגר ,שנערך
בשנת  ,2011הכנס מתקיים הודות לתמיכתה הנדיבה של הקרן ע"ש הרברט ונל סינגר.

סוזאן פת בנבנישתי
מנכ"לית מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל .בעבר
הייתה מנהלת מדיניות ציבורית באטנה ,חברה מובילה לביטוח
בריאות בארה"ב ,שם שימשה יועצת להנהלה הבכירה בנושאים
הנוגעים לרפורמה במערכת הבריאות .כמו כן עבדה בכמה ארגונים
ללא כוונת רווח בתחומי תכנון ופיתוח משאבים וסיפקה ייעוץ בנושאי
ניהול ,אסטרטגיה ופעילויות למגוון לקוחות בארצות הברית ,בישראל
וברואנדה – בכלל זה בתוכנית "חינוך דרך טכנולוגיה" של ,MIT
בשותפות הקהילתית של מיין להגנה על ילדים ,ובמרכז הילדים ע"ש
השופט בייקר בבית הספר לרפואה בהרוורד .בשנת  2010התנדבה

עם בן זוגה בחיל השירות היהודי של הג'וינט בכפר הנוער אגאהוזו-שלום ברואנדה ,שם פיתחה
תו כניות עסקיות ליצירת הכנסות ,לימדה פסנתר ושירה ושימשה חונכת לנערות שהתייתמו
מהוריהן ברצח העם ברואנדה ב.1994-
פת בנבנישתי היא בעלת תואר שני במדיניות ציבורית מבית הספר לממשל ע"ש ג'ון פ' קנדי
באוניברסיטת הרוורד ותואר ראשון במדעי המדינה בהצטיינות יתרה ממכללת ברנארד
באוניברסיטת קולומביה .מתגוררת בירושלים עם בן זוגה ושלושת ילדיהם.

פרופ' אלכס וינרב
מנהל המחקר במרכז טאוב .פרופסור חבר במחלקה
לסוציולוגיה ומנהל התוכנית לתואר ראשון בתחום בריאות
וחברה באוניברסיטת טקסס באוסטין .לפני כן שימש מרצה
במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית
בירושלים.

פרופ' וינרב הוא דמוגרף חברתי ,ועבודותיו מתמקדות בעיקר בשינויי אוכלוסייה במדינות
מתפתחות .עסק רבות בניהול פרויקטים מחקריים באפריקה שמדרום לסהרה ובנושאי מדידה
בין-תרבותית .לאחרונה מחקריו מתמקדים בנושאי האוכלוסייה הישראלית ובהשלכות
הדמוגרפיות של שינויי האקלים .פרסם מאמרים רבים בכתבי עת ,היה שותף לכתיבת הספר
"דת ואיידס באפריקה" (הוצאת אוניברסיטת אוקספורד ,)2012 ,ובימים אלו הוא משלים את
כתיבתו של הספר The Mismeasure of Society: How Western Survey Traditions
.Misrepresent Poor Countries
פרופ' וינרב הוא בעל תואר ראשון בפילוסופיה ומדעי המדינה מאוניברסיטת דורהם בבריטניה
ו תואר דוקטור בדמוגרפיה וסוציולוגיה מאוניברסיטת פנסילבניה ,והיה עמית מחקר לפוסט-
דוקטורט בדמוגרפיה במרכז לחקר האוכלוסייה באוניברסיטת שיקגו.

פרופ' הרברט סמית
פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת פנסילבניה בפילדלפיה.
במשך  12שנה עמד בראש המרכז ללימודי אוכלוסייה
באוניברסיטת פנסילבניה ,ובשנים  2013–2009כיהן גם כנשיא
ועדת ההערכה במכון הלאומי הצרפתי למחקרים דמוגרפיים.
קודם לכן שימש דיקן שותף בפקולטה למדעי החברה בבית
הספר לאמנויות ולמדעים שבאוניברסיטת פנסילבניה .ב1991-
נבחר לכהן כחבר באגודה למחקרים סוציולוגיים .בשנת 2002
זכה בפרס קליפורד קלוג מטעם אגודת האוכלוסייה של אמריקה
( )PAAעל הישגים בראשית הקריירה.
מחקרו הנוכחי בוחן את הקשר בין מודלים אקונומטריים של סדרות עיתיות אקראיות ומודלים
לחיזוי קוהורטות דמוגרפיות עבור תחזיות רישום לבתי ספר .תחומי מחקר נוספים שלו הם
עיצוב לימודי החברה והדמוגרפיה ,המודל הניסויי ,סיבתיות ,ייצוג ,מדידה והתאמה .מחקריו

הקודמים של פרופ' סמית עסקו בריבוד חברתי ,לרבות דמוגרפיה של הישגים חינוכיים והבדלי
גזע בקרב נשים שהביאו ילדים לעולם ללא נישואים; במערך לתכנון המשפחה בארבעה מחוזות
בצפון סין; ובקשר בין מעמדן של נשים ופריון בחמש מדינות בדרום מזרח אסיה .שימש חוקר
ראשי בוועדות של פרסים ומלגות מטעם מגוון גופים וקרנות.

פרופ' רון לי
דמוגרף וכלכלן ,בעל תואר מוסמך בדמוגרפיה מאוניברסיטת
קליפורניה ותואר דוקטור בכלכלה מאוניברסיטת הרוורד .חוקר
באוניברסיטת קליפורניה בברקלי משנת  ,1979וכיום פרופסור
בבית הספר לתארים מתקדמים של האוניברסיטה בדמוגרפיה
וכלכלה .פרופ' לי הוא המנהל המייסד של המרכז לכלכלה
ודמוגרפיה של ההזדקנות בברקלי ,וכיום מנהל שותף במרכז.
במהלך הקריירה שלו לימד כלכלה ודמוגרפיה .מחקרו הנוכחי
עוסק בהשלכות המאקרו-כלכליות של השינויים בהתפלגות
הגילים באוכלוסייה על ההעברות הבין-דוריות והזדקנות האוכלוסייה .במשך  18שנה שימש
מנהל שותף ,לצד אנדרו מייסון ,בפרויקט החשבונות הלאומיים להעברות בין-דוריות (.)NTA
הפרויקט ,שמעורבים בו צוותי מחקר מלמעלה מ 60-מדינות ,עוסק בהערכת העברות בין-
דוריות של מקורות במגזר הפרטי והציבורי.
כיום עוסק פרופ' לי בבניית מודלים ובחיזוי משתנים דמוגרפיים ,לרבות תמותה ,ובחקר הביו-
דמוגרפיה האבולוציונית ,בדגש על תפקידן של ההעברות הבין-דוריות ב"תיאוריית היסטוריית
החיים" .בשנים  2015–2010כיהן כיו"ר משותף בוועדה של האקדמיה הלאומית למדעים
לחקר ההשפעות המאקרו-כלכליות ארוכות הטווח על הזדקנות אוכלוסיית ארצות הברית .כמו
כן הוא חבר באקדמיה הלאומית למדעים ובחברה הפילוסופית האמריקאית ועמית באקדמיה
הבריטית .בעבר היה נשיא אגודת האוכלוסייה של אמריקה ( )PAAויקיר האיגוד הבין-לאומי
למחקר מדעי של האוכלוסייה ( .)IUSSPמחזיק בתוארי דוקטור של כבוד מאוניברסיטת לונד
ומאוניברסיטת מונטריאול.

נחום בלס
חוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות החינוך במרכז טאוב.
בלס חוקר את תחום החינוך זה  45שנה ,ומשמש חוקר בכיר
במרכז טאוב כבר  25שנה.
בעבר מילא בלס תפקידים שונים כגון עוזר למנהל שר החינוך,
מנהל לשכת המדען הראשי במשרד החינוך ,מנהל המחלקה
לתכנון חברתי באגף הפיתוח במשרד החינוך ומנהל המכון
לפיתוח מבני חינוך ורווחה .מאז  1989הוא משמש חוקר
עצמאי .בלס היה שותף בפרויקטים רבים בתחום החינוך ,בהם
תכנון החינוך לשנות השמונים ,היערכות לקליטת גל העלייה
מרוסיה ותכנון יום לימודים ארוך .כמו כן היה חבר בוועדת

שושני לתקצוב החינוך היסודי ובשתי ועדות משנה בכוח המשימה הלאומי למערכת החינוך.

מוטי טאובין
ראש אגף א' אסטרטגיה באגף בכיר אסטרטגיה ותכנון במשרד
החינוך .קודם לכן היה סמנכ"ל המכללה למדינאות וראש תוכנית
המצטיינים לזהות ומדיניות .הקים ולימד במיזם להוראת עברית
בתיכון אבו-גוש .בשנת  2009ייסד את המכינה הקדם-צבאית
בעין גדי "מלח הארץ" לבני נוער מהפריפריה ומיזמים חינוכיים
נוספים ,ועבד כמורה ומחנך בתיכון יח"ד במודיעין .טאובין הוא
בעל תואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת ת"א ,תואר
ראשון במדעי היהדות מהאוניברסיטה העברית בירושלים
ותעודת הוראה במקרא .משרת כרס"ן במילואים ,נשוי ואב
לשלושה וחבר קיבוץ מעלה החמישה.

פרופ' יפה זילברשץ
פרופסור למשפטים המתמחה במשפט בין-לאומי ,משפט
חוקתי ,זכויות אדם והגירה .בשנים  2007–2004שימשה דיקן
הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ובשנים –2010
 2015כיהנה כמשנה לנשיא האוניברסיטה.
משנת  2015מכהנת פרופ' זילברשץ כיו"ר הוועדה לתכנון
ותקצוב (ות"ת) במועצה להשכלה גבוהה ,ובתפקידה זה היא
מובילה את תכנון ויישום התוכנית השש-שנתית לפיתוח
תשתיות המחקר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל .נושאי
הדגל של התוכנית הם רפואה מותאמת אישית ,מדע
וטכנולוגיית קוונטים ומדע הנתונים ,בדגש על בינה מלאכותית .כמו כן היא מובילה את פרויקט
הקמפוס החדש ,הכולל למידה דיגיטלית ,מרכזי יזמות וחדשנות ,קורסים משלבי התנסות
כהכנה לעולם התעסוקה ,וחשיבה מחודשת על תוכניות לימודים אקדמיים והיקפן במטרה
לאפשר למידה מותאמת אישית ולמידה לאורך החיים.
התוכנית הרב-שנתית שאותה מובילה פרופ' זילברשץ מתמקדת בהנגשת ההשכלה הגבוהה
לכל רובדי החברה הישראלית והקבוצות המרכיבות אותה ,לרבות תושבי הפריפריה ,ערבים
והציבור החרדי .כמו כן היא פועלת להגדלת מספר הסטודנטים הבין-לאומיים במוסדות
להשכלה גבוהה בישראל ,מסטודנטים לתואר ראשון שבאים לשהות קצרה במהלך לימודיהם
ועד פוסט-דוקטורנטים ,במטרה להפוך את ישראל למדינת יעד עולמית לרכישת השכלה
גבוהה.
בשנות עבודתה כתבה וערכה ספרים ,פרקים בספרים ומאמרים אקדמיים והשתתפה בכנסים
חשובים בארץ ובעולם.

פרופ’ אבי וייס
נשיא מרכז טאוב ופרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר-אילן ,בעל
תואר דוקטור לכלכלה מאוניברסיטת שיקגו .חבר סגל באוניברסיטת
בר-אילן משנת  ,1988ובין השנים  2005ו 2008-עמד בראש
המחלקה לכלכלה באוניברסיטה .תחום התמחותו הוא כלכלה
יישומית ,ומחקריו עוסקים בארגון תעשייתי ,הגבלים עסקיים ,שוק
העבודה ,משפט וכלכלה ,וכלכלה התנהגותית וניסויית .פרופ' וייס
הוא עורכו של "הרבעון לכלכלה" ,כתב העת של האגודה הישראלית
לכלכלה ,ועורך שותף של כתב העת  .Economic Inquiryבמסגרת
פעילותו הציבורית היה הכלכלן הראשי והמשנה לממונה על
בשנים
ההיצף
בוועדת
חבר
,2005–2003
בשנים
העסקיים
ההגבלים
 2003–1999וחבר בוועדת המשנה ליוקר המחיה ולתחרות של ועדת טרכטנברג ,ושימש גם
חבר מייעץ בוועדת בכר לרפורמה בשוק ההון .היום הוא חבר בצוות התחרות של הפורום
לאסטרטגיית-על לישראל והנציג האקדמי בוועדת הערר לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים ,ועמית מחקר ב ,IZA-המכון לחקר שוק העבודה בגרמניה .לאורך הקריירה
האקדמית שלו פרסם יותר מ 50-מאמרים בכתבי עת ובספרים מקצועיים.

עינב אהרוני-יונס
מנכ"לית ג'וינט-תבת ,מרכז הפיתוח המוביל בישראל לחדשנות
חברתית בתעסוקה .עד קיץ  2018כיהנה כמנכ"לית חברת
קודאק ישראל והייתה מנהלת מחלקת החדשנות העולמית של
החברה ( .)NYSE:Kodakכמו כן הייתה חברת מועצת
המנהלים של  ICBישראל-סין ביוטק השקעות ,העוסקת
בהשקעות בתחום הבריאות הדיגיטלית ) .(TASE:ICBאהרוני-
יונס היא בעלת ניסיון רב בעבודה בסביבה רב-לאומית ,עם רקורד של ניהול צוותים וארגונים
בתקופות שינוי .שירתה בצה"ל ביחידת המודיעין  8200וכיום היא יושבת בוועד המנהל של
עמותת הבוגרים של היחידה .בעלת תארים במשפטים ובחשבונאות ,מגשרת מוסמכת ובעלת
תואר שני בפילוסופיה ,מדע ותרבות דיגיטלית מאוניברסיטת תל אביב.

פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי
מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל וחבר בוועדה המוניטרית של
הבנק ,פרופסור חבר באוניברסיטה העברית בירושלים ועורך שותף
של כתב העת .Israel Economic Review
כמנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל מסייע פרופ' סטרבצ'ינסקי
לנגיד בתפקידו כיועץ הכלכלי לממשלה בגיבוש המלצות מדיניות
ובהערכת מדיניות .בשנים  1988–1985שימש כלכלן באגף תכנון
ומדיניות במשרד האנרגיה והתשתית .ב 1993-הצטרף לבנק
ישראל ,ומאז ועד שמונה למנהל חטיבת המחקר מילא בו שורה של
תפקידים ,בהם כלכלן וראש התחום הריאלי והסקטור הציבורי ,סגן
מנהל מחלקת המחקר ,מנהל האגף למקרו-כלכלה ומשנה למנהל חטיבת המחקר.

פרופ' סטרבצ'ינסקי הוביל את הצוות הכלכלי במהלך הצטרפותה של ישראל לארגון OECD
וניהל את קבוצת המחקר הבין-משרדית של תוכנית מענקי העבודה בישראל.
את לימודיו לתואר דוקטור בכלכלה השלים באוניברסיטה העברית בירושלים ,ואת הפוסט-
דוקטורט עשה במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס ( .)MITלימד באוניברסיטת תל אביב,
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובמרכז הבינתומי הרצליה ופרסם מאמרים רבים בכתבי עת
מובילים בעולם .מחקריו מתמקדים בכלכלה ציבורית ובמדיניות פיסקלית.

פרופ' דב צ'רניחובסקי
חוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות הבריאות במרכז טאוב ופרופסור
אמריטוס למדיניות וכלכלת בריאות במחלקה לניהול מערכות
בריאות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב .פרופ' צ'רניחובסקי משמש
יו"ר המועצה הלאומית לביטחון תזונתי בישראל וחבר ומומחה
לכלכלה במועצת הבריאות של משרד הבריאות ובדירקטוריונים של
האגודה למלחמה בסרטן והאגודה לקידום החינוך ירושלים .הוא
גמלאי ויועץ של הבנק העולמי ,והיה עמית מחקר של המכון הלאומי
למחקר כלכלי ( )NBERבארה"ב .כמו כן ייעץ לחברות תרופות
גדולות בגיבוש מדיניות בסביבות חברתיות ורפואיות המשתנות
במהירות .הוא עבד באוסטרליה ,בוצואנה ,צ'ילה ,קולומביה ,קוסטה-ריקה ,צ'כוסלובקיה ,הודו,
אינדונזיה ,מקסיקו ,רומניה ,רוסיה ומדינות נוספות ,בעיקר מטעם הבנק העולמי.
פרופ' צ'רניחובסקי הוא חוקר מוביל בתחומי מימון ,ארגון ורפורמות במערכות בריאות .פרסם
בכתבי עת מדעיים מובילים רבים ,ובאחדים מהם משמש חבר המערכת המדעית .היה חבר
בוועדת החקירה הממלכתית במערכת הבריאות הישראלית שהובילה לחקיקת חוק ביטוח
בריאות ממלכתי ( ,)1994כיהן בוועדות ציבוריות שונות בנושאי בריאות ושימש יועץ לכנסת
בנושא מערכת הבריאות .ממלא תפקיד מרכזי בשיח על מדיניות הבריאות בישראל ובעולם.
עבודתו הנוכחית כוללת ניסוח הצעות לביטוח סיעודי ממלכתי בישראל ,לשיפור הבריאות
באוכלוסייה הערבית בישראל ולרפורמה במימון בתי חולים ,והצעות לשימוש בFuzzy Logic-
לתעדוף טכנולוגיות חדשות ולשימוש ב Big Data-ולימוד מכונה .תחום נוסף הוא ניסוח הצעות
לעיצוב מנגנוני הקצאה עם מתאמי סיכון (קפיטציה) ,והצעות למימון ולארגון מערכת הבריאות
הישראלית בראייה לעתיד.

פרופ' יצחק בריק
יו"ר האגודה הישראלית לגרונטולוגיה ומרצה בחוג לגרונטולוגיה
באוניברסיטת חיפה .יו"ר הועד המנהל של המרכז לחקר ולימוד
הזיקנה באוניברסיטה ,חבר הדירקטוריון של חברת עמיגור ,חבר
מועצת המוסד לביטוח לאומי ,חבר הנהלת עמותת "מלבב" ,ויו"ר
הוועדה המייעצת לאימוץ בין-ארצי.
בעל תואר בוגר ותעודה בקרימינולוגיה מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ,תעודת עובד סוציאלי מומחה בזקנה ותואר דוקטור
מאוניברסיטת ברנדייס בארצות הברית .פרופסור חבר במסלול מומחה באוניברסיטת חיפה.
בשנים  1988–1977היה המשנה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה ,וב 2012–1988-שימש
בתפקיד מנכ"ל אשל (האגודה לתכנון ופיתוח שירותים לזקנים בישראל) .בשני העשורים
האחרונים כיהן כנשיא הפדרציה הבינלאומית לזקנה ( ,)IFAיועץ לוועדת המשנה למעמד הזקן
בכנסת ויו"ר המועצה המייעצת למשרד לשוויון חברתי וגמלאים .השתתף והרצה בעשרות
כנסים בין-לאומיים.
פרופ' בריק ערך שלושה ספרים בתחום הזקנה – "הפוליטיקה של הזקנה" (" ,)2002הזקנה
בקו העוני" ( )2005ו"הזקן והמשפחה" ( ,)2010יחד עם פרופ' אריאלה לבנשטיין ,והיה עורך
שותף בשני ספרים – "בריא יותר" ו"שליחות של חסד ואחוות אחים" .ב 2019-פרסם את הספר
"ברבות הימים" ,המגולל את סיפורו של ארגון אשל ,וכמו כן פרסם מאמרים בתחום הרווחה
והזקנה.

פרופ' בשארה בשאראת
פרופסור מומחה במדעי הבריאות במכללה האקדמית עמק
יזרעאל ע"ש מקס שטרן ומרצה בכיר בפקולטה לרפואה של
אוניברסיטת בר-אילן בצפת .בוגר הפקולטה לרפואה של
הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים ובוגר בית הספר
לבריאות הציבור באוניברסיטת הרוורד בארה"ב .מומחה
ברפואת המשפחה.
במשך שנים היה רופא משפחה במרפאות שונות במגזר
היהודי והערבי ,בכפר ובעיר ,ומרצה לרפואת המשפחה .כמו
כן היה המנהל הרפואי של מחוז הצפון של שירותי בריאות
כללית ומנהל בית החולים האנגלי בנצרת.
פרופ' בשאראת היה חבר בצוות משרד הבריאות להכשרת צוותי בתי חולים לגיוון ורגישות
תרבותית ,והרצה בבתי חולים ובכנסים ארציים על הגינות בבריאות ורגישות תרבותית בטיפול
הרפואי .כמו כן הוא ייסד את החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית בישראל ומכהן
כיו"ר הנבחר שלה .שימש במגוון תפקידים בכירים בעולם הבריאות ,בהם מזכ"ל איגוד רופאי
המשפחה בישראל ,חבר במועצה הלאומית לבריאות הקהילה ובמועצה הלאומית לקידום
הבריאות ,וחבר דירקטוריון במכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות.

רייצ'ל ברנר שלם
סגנית ראש מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות (בניהול
משותף עם ד"ר שלומית אבני) .המינהל אחראי על מיפוי מגמות
ותכנון ארוך טווח של מערכת הבריאות והובלת פרויקטים
אסטרטגיים ורוחביים במשרד ,בין השאר תכנון ארוך טווח של כוח
האדם במערכת הבריאות והובלת היערכות מערכת הבריאות
להזדקנות האוכלוסייה.
בתפקידה הקודם כמנהלת תחום בכיר בצוות האסטרטגיה של
שירות התעסוקה הקימה את מערך המחקר המתקדם ,שמהווה
היום את ספינת הדגל במדיניות שקופה ומוכוונת נתונים בממשלה.
כמו כן הייתה שותפה בהובלת השינוי הארגוני בשירות התעסוקה ובהקמת תוכניות לאומיות
העוסקות במדיניות תעסוקה אקטיבית ובמיגור העוני.
ברנר שלם מתנדבת כחברה בוועד המנהל של ארגון "הציבור החדש" ובוועדת המומחים של
"ישראל  ." 2050בעבר שימשה יועצת לארגוני סביבה .בשנת  2017נבחרה לרשימת 40
הצעירים המבטיחים של מגזין דה מרקר.
בעלת תואר ראשון ושני בכלכלה ,שניהם בהצטיינות ,מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
הייתה מנהלת מחקר במכון המחקר  Centre of Economic Performanceשל אוניברסיטת LSE
בלונדון .בלימודיה התמקדה בעיקר בכלכלה התנהגותית ,מדיניות של תמריצים בארגונים
וכלכלת אושר.
ברנר שלם נשואה ואם לשלושה ,מאוהבת בירושלים ומתגוררת בה עם משפחתה .מחכה
לפנסיה כדי לעסוק שוב בנגרות.

