
מנחה: גב' נגה ניר נאמן, מגישה ועורכת הצרכנות בחדשות 13 

8:00-9:00
 9:00-9:40

התכנסות
דברי פתיחה

ד"ר רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר נשיאות המעסיקים והעסקים בישראל 
מר ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה

מר רובי גינל, מנכ"ל התאחדות התעשיינים 

מושב | כלכלה ופוליטיקה – עושים עסקים בישראל 9:40-10:30
מנחה: מר גדעון אוקו, עורך ומגיש חדשות 12

בישראל  והעסקים  המעסיקים  נשיאות  ויו"ר  התעשיינים  התאחדות  נשיא  תומר,  רון  ד"ר   | פתיחה 
בשיחה עם ח"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים

משתתפים: ח"כ אליהו (אלי) דלל | מר אמנון מרחב, מנכ”ל משרד הכלכלה והתעשייה  | גב' איילת 
נחמיאס ורבין, יו"ר מכון היצוא | עו"ד אלדד כורש, שותף בכיר, פישר                         | מר אורי תדמור, 
נשיא KLA ישראל | מר אורי קרן, שותף ומנהל השקעות ראשי, מור גמל ופנסיה | רו"ח שרון שולמן, 

יו"ר ומנכ"ל EY ישראל

    (FBC & Co.)

משתתפים: מר איציק דניאל, רכז תחבורה ותשתיות, משרד האוצר | מר אלי בר יוסף, מנכ"ל בפועל, 
 | bdo opex  נמל אשדוד | מר אוהד כהן, מנכ"ל, חברת גדות תעשיות ביוכימיה | מר דני לרר, שותף
מר שלומי קרקו, סמנכ"ל תחזוקה והנדסה, אל על | מר גבי בן הרוש, יו"ר מועצת המובילים והמסיעים

מושב | בלב הסערה: ניהול שרשרת האספקה 11:20-12:00
מנחה: גב' נגה ניר נאמן, מגישה ועורכת הצרכנות בחדשות 13 

פתיחה | מר נתנאל היימן, מנהל אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים

משתתפים: ח"כ ולדימיר בליאק | ד"ר זיו נאור, מנהלת היחידה הכלכלית בפיקוח על הבנקים, בנק 
ישראל | גב' רים יונס, מייסדת ובעלים, אלפא אומגה | מר אופיר מורד, מנהל החטיבה העסקית, בנק 
מזרחי טפחות | מר אריאל גנוט, מנכ"ל גמא מקבוצת הפניקס, מימון ואשראי לעסקים | גב' רומינה 

מאיר, מנכ"לית אגן ארומה, קבוצת אדמה | מר מריאן כהן, יו"ר איגוד ההיי-טק ונשיא קבוצת מר 

מושב | סוף עידן הכסף הזול  
מנחה: מר גדעון אוקו, עורך ומגיש חדשות 12

10:30-11:20

פתיחה | רו"ח יהלי רוטנברג, החשב הכללי



הפסקת צהריים13:40-14:30

מר יואב שמחי, יו"ר ההסתדרות הלאומית בשיחה עם מר אלי כהן, מנכ"ל תרמוקיר

פתיחה | גב' תאיר איפרגן, מנכ"לית זרוע העבודה, משרד העבודה

משתתפים: גב' רבקה ורבנר, הממונה הראשית על יחסי עבודה, משרד העבודה | גב' נועה שוקרון, 
רכזת תעסוקה, משרד האוצר | מר מחמוד רחמאן, סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר | מר 
אבידן ליברמן, מנהל יחידת ייעוץ ליווי ארגונים בתהליכי סיום העסקה, Manpowergroup | עו"ד 
אשר חלד, ראש  | עו"ד  מיכל וקסמן חילי, ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש, התאחדות התעשיינים 

מחלקת דיני עבודה, ש. הורוביץ ושות'

מושב | יחסי עבודה מתקדמים בישראל 15:15-16:30 
מנחה: גב' נגה ניר נאמן, מגישה ועורכת הצרכנות בחדשות 13 

כיצד מאתרים אפיקי צמיחה חדשים בתקופה של ירידה בביקושים?
AVIV AMCG גב' דקלה מור, סמנכ"ל ייעוץ ניהולי, חברת

מיתוג מעסיק ומיתוג גיוס בעולם החדש
 Cristal clear ,גב' יעל שרטוב, יועצת עסקית אסטרטגית ומנטורית למנהלים

הבנה ויצירה של תוכן ויזואלי מותאם אישית
פרופ' גל צ'צ'יק, דירקטור וראש קבוצת המחקר, אנבידיה בישראל

TED - מושב | הרצאות 14:30-15:15

12:50-13:00

פתיחה | גב' עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה

משתתפים: מר עוז כץ, מנהל מינהל תעשיות, משרד הכלכלה והתעשייה | עו"ד עידית רייטר, ראש 
מחלקת דיני סביבה וקיימות, משרד גולדפרב | מר אמיר פוסטר, מנכ"ל, איגוד חברות הגז הטבעי | 
מר גיל שביט, סמנכ"ל, ג'נסל | גב' נורית לוי, סמנכ"לית, האודן ישראל | מר ינאי חכים, מנכ"ל סולגרין 

אנרגיה חכמה

12:00-12:50
מנחה: מר עמית נשרי, מנכ"ל ובעלים, א.לאפיס

מושב | צמיחה בסביבת אקלים משתנה 

רשות  טכנולוגית,  תשתית  סמנכ"ל  זאבי,  אביב  ד"ר   | ההשקעות  רשות  מנכ"ל  אטיאס,  שלמה  מר 
  TRUNOVATE החדשנות | גב' מיכל רון גביש, מנכ"לית פוליכד שפיים | גב' לאה תרשיש, מנכ"לית
| מר רפאל אורן, מנכ"ל ABB | מר נועם פרוימוביץ, מנכ"ל קספרסקי ישראל | מר אריאל לסרי, מנכ"ל 

Rockwell Automation

13:00-13:40AI – מושב | חדשנות בתעשייה: מרובוטיקה ועד ל
מנחה: מר דימה ליטווק, שותף, עורך פטנטים, ראש מחלקת טכנולוגיה, מכניקה ועיצובים, קבוצת ריינהולד כהן

להרשמה >>
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מר יואב בן צור, שר העבודה 
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