ועידת התעשייה 2013

תכנית הוועידה
יום רביעי20.11.13

ערב גאלהפתיחת ועידת התעשייה 2013

מנחה :מר חגי גולן ,עורך ראשי ,גלובס
אולם פביליון

 20:00–19:00דברי פתיחה :מר צביקה אורן ,נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר לשכת
התיאום של הארגונים הכלכליים

ברכת ראש הממשלה ,מר בנימין נתניהו
דברים :ח“כ ציפי ליבני ,שרת המשפטים
 21:00–20:00ארוחת ערב חגיגית
מופע אמן אורח דני סנדרסון
21:30

יום חמישי21.11.13
09:00–07:00

ארוחת בוקרחדר האוכל של המלון

מליאה בנושאהסביבה העסקית של התעשייה בישראל
מנחה :מר חגי גולן ,עורך ראשי ,גלובס
אולם קינגס

09:45–09:30
10:30–09:45
10:45–10:30
11:00-10:45
11:20–11:00
11:30-11:20

דברי פתיחה :רו“ח אמיר חייק ,מנכ"ל התאחדות התעשיינים
שיחה עם :ח“כ יאיר לפיד ,שר האוצר ומר צביקה אורן ,נשיא התאחדות
התעשיינים ויו"ר לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים
הסביבה העסקית בישראל בעיני המשקיע הזר
עו"ד איתן אפשטיין ,משרד אפשטיין ,חומסקי ,אסנת ושות' & גילת,
קנולר ושות'
הפסקה
התעשייה בעידן הLike-
ח“כ נפתלי בנט ,שר הכלכלה
פעולות הממשלה להסרת המשקולות על צוואר התעשייה
מר הראל לוקר ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה

מנחה :מר גידי ויניש ,עורך לילה כלכלי ,ערוץ 10
אולם קינגס

 16:15–15:00פתיחה :ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן ,יו"ר ועדת הכלכלה בכנסת
התעשייה הישראלית כחלק מהשינוי המואץ בכלכלה הגלובלית
הרצאת אורח :מר סטפן בורגס ,נשיא ומנכ"ל כי"ל
בהשתתפות :מר נחום איצקוביץ ,מנהל מרכז ההשקעות ,משרד הכלכלה;
מר מיכאל דיין ,מנכ"ל טמבור; מר אלישע ינאי ,יו"ר איגוד תעשיות
האלקטרוניקה והתוכנה; מר ג'קי כהן ,מנהל האגף לבנקאות מסחרית ,בנק
הפועלים; רו"ח דורון שטיין ,שותף אשכול תעשייה ,מסחר והתיישבות,
 BDOזיו האפט
 16:30-16:15הפסקה

מליאה בנושאהעשור הבא בתעשייה

מנחה :מר חגי גולן ,עורך ראשי ,גלובס

מליאה בנושאמשקולות על צוואר התעשייה –
רגולציה ,בירוקרטיה ועלויות הסביבה העסקית

אולם קינגס

 18:00–16:30הרצאת פתיחה :להבטיח קיימות והצלחה בעולם משתנה
מר גד לסין ,נשיא ומנכ"ל שטראוס גרופ ,יו"ר מועצת התעשיינים

מנחה :גב‘ אורה קורן ,כתבת תעשייה ,דה מרקר
אולם קינגס

11:30

מליאה בנושאמאיפה הכסף?  -מימון לתעשייה

דברי ברכה :מר ניסים בובליל ,נשיא התאחדות בוני הארץ
הרצאת אורח:
Mr. Mario Marcel, Deputy Director, Governance and
Territorial Development at OECD
Regulatory Policy and Governance: A system to reduce
regulatory costs and promote social welfare
בהשתתפות :ד"ר נורית הראל ,יו“ר משותף ,ד"ר פישר תעשיות
פרמצבטיות בע"מ; מר אריאל וטרמן ,מהנדס העיר חיפה; עו"ד אלדד
כורש ,שותף מנהל ,משרד עו"ד עמית פולק מטלון; מר דוד לפלר ,מנכ"ל
המשרד להגנת הסביבה; מר אבי מוטולה ,מנכ"ל אפ"י תעשיות; מר רוני
קוברובסקי ,נשיא החברה המרכזית לייצור משקאות קלים ויו"ר ועדת
הרגולציה בהתאחדות התעשיינים

סבב הרצאות קצרות :איפה נהיה בעשור הבא
בהשתתפות:
Emerging Oil & Gas Industry in Israel Mr. Lawson
Freeman, Vice President, Commercial, Noble Energy
לחלום .להעז .להצליח .ד"ר ארנה ברי ,סגנית נשיא ב EMC-העולמית
ומנכ"לית מרכז המצוינות של  EMCבישראל
ממונופול לארגון בזירה תחרותית וחדשנית מר אלי גליקמן ,מנכ"ל
חברת החשמל
בלי תעשייה אין פרנסה מר גיל דנקנר ,יו"ר דור כימיקלים
מחברה ישראלית לחברה גלובלית מר חיים הורביץ ,דירקטור בחברת
טבע ויו"ר ענף הפרמצבטיקה בהתאחדות התעשיינים
התעשייה הטכנולוגית לאן? מר אבי חסון ,המדען הראשי ,משרד
הכלכלה

 12:40-12:30החידושים במכון התקנים ותרומתם לתעשייה
מר דני גולדשטין ,מנכ"ל מכון התקנים הישראלי
 12:50–12:40הפחתת עלויות ארנונה
עו"ד ארז גבע ,משרד עו"ד כץ גבע איצקוביץ )(KGI
 15:00–12:50הפסקת צהרייםמסעדת צפרים במלון הרודס פאלאס

The future of the future 18:45–18:00
מר ינקי מרגלית ,יו"ר  Space ILויזם חברתי
 20:30-19:30ארוחת ערבחדר האוכל של המלון
21:30
שירה בציבור עם עינת שרוףאולם פביליון

יום שישי22.11.13
09:00–07:00

ארוחת בוקרחדר האוכל של המלון

מליאה בנושאיחסי עבודה בישראל

מנחה :מר שי ניב ,כתב לענייני עבודה ,גלובס
אולם קינגס

 10:45-09:30פתיחה :השופטת נילי ארד ,נשיאת בית הדין הארצי לעבודה
בהשתתפות :מר צביקה אורן ,נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר לשכת
התיאום של הארגונים הכלכליים; ח"כ חיים כץ ,יו"ר ועדת העבודה
בכנסת; מר אילן לוין ,ראש אגף עבודה בהתאחדות התעשיינים; עו“ד
אורנה לין ,אורנה לין ושות‘ משרד עורכות דין; עו“ד אבי ניסנקורן ,יו"ר
האגף לאיגוד מקצועי ,ההסתדרות החדשה; עו"ד נחום פינברג ,יו"ר
הפורום לדיני עבודה בלשכת עורכי הדין ,משרד עורכי הדין נ.פינברג
ושות'; מר אריק שור ,מנכ"ל תנובה ויו“ר ועדת עבודה בהתאחדות
התעשיינים
 11:00-10:45הפסקה

מליאה בנושאחינוך לתעשייה

מנחה :מר רותם דנון ,עורך כלכלי ,חדשות 2
אולם קינגס

 12:30-11:00הרצאת אורח :ח“כ שי פירון ,שר החינוך
הרצאת אורח:
Ms. Sabrina Cohen Dumani, Geneva Foundation in favor
)of the Vocational Training System (VET
Swiss Vocational Training: An efficient solution to adapt
companies needs

12:30

בהשתתפות :מר צביקה אורן ,נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר לשכת
התיאום של הארגונים הכלכליים; אלוף אורנה ברביבאי ,ראש אכ"א; מר
יהודה ברוניצקי ,יו"ר ובעלים ,אורמת; מר שמואל דונרשטיין ,מנכ"ל רב
בריח ויו"ר ועדת החינוך בהתאחדות התעשיינים
סיכום הוועידה רו“ח אמיר חייק ,מנכ"ל התאחדות התעשיינים

15:00-13:00
20:30-19:30
21:30
מופע סטנד אפ אדיר מילראולם קינגס

ארוחת צהרייםמסעדת צפרים במלון הרודס פאלאס

ארוחת שבתחדר האוכל של המלון

*בסיום כל פאנל תינתן אפשרות לשאלות מקהל המשתתפים
*הכניסה לכל אירועי הוועידה בהצגת תג משתתף בלבד
*יום שבתיום חופשי

