
מנחה: גב' קרן מרציאנו, הפרשנית הכלכלית, החדשות
תכנית הוועידה

בין המשתתפים:

ח"כ יואב גלנט
שר הבינוי והשיכון

ד"ר יובל שטייניץ 
שר התשתיות הלאומיות, 

האנרגיה והמים 

מר שרגא ברוש
נשיא התאחדות התעשיינים

ח"כ חיים כץ
שר העבודה והרווחה

ח"כ אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

ח"כ נפתלי בנט
שר החינוך

ח"כ זאב אלקין
השר להגנת הסביבה
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התכנסות ורישום
פתיחת ועידת התעשייה

מר שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים
ח"כ אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה

ח“כ נפתלי בנט, שר החינוך

הענקת פרס מפעל חיים
מושב: התעשייה הישראלית בפסגת החדשנות העולמית

מנחה: גב' קרן מרציאנו, הפרשנית הכלכלית, החדשות
מר שי רינסקי, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה 

ד"ר עמי אפלבום, יו"ר רשות החדשנות והמדען הראשי
מר אדיב ברוך, יו“ר מכון הייצוא

מר יניב גרטי, מנכ"ל Intel ישראל
מר רן מידן, מנכ"ל נטפים

גב' מרים ולר, מנכ"לית Stanley Works (צ.א.ג.) בישראל
מר גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס

ח"כ חיים כץ, שר העבודה והרווחה
ד"ר יובל שטייניץ, שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

הפסקת קפה
הרצאה: "ללמוד לצפות את העתיד"

המדענית ד"ר קירה רדינסקי 
מושב: הרצאות TED: חדשנות ב– 360 מעלות  

מנחה: גב' קרן מרציאנו, הפרשנית הכלכלית, החדשות
מר מארק און, מנכ"ל GETT ישראל

מר שמוליק ארבל, ראש המערך המסחרי וחבר הנהלה, בנק לאומי
גב' אילת טורם, שותפה במחלקת ההיי-טק והון סיכון, עמית פולק מטלון ושות'

מר יצחק בלומנטל, מנכ"ל חברת נמל אשדוד
WAZE ,גב' ליאורה וייסמן, מנהלת מחקר ופיתוח וחברת הנהלה

מר חיים ביבס, יו"ר השלטון המקומי

מושבים מקבילים
מושב: דיגיטציה בתעשיית המזון: הערכות ושינויים

מנחה: גב‘ גליה שגיא, מנהלת איגוד המזון, התאחדות התעשיינים
ח"כ אלי אלאלוף, יו"ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות, סיעת ”כולנו“ 

מר נחום איצקוביץ', מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
ד"ר חגית פרי, ראש תחום לניהול מבוסס Big Data למנהל עסקים, המרכז 

הבינתחומי הרצליה
מר יובל קמפ, מנכ"ל שרון פוראטוס

גב' עידית בלנק, ראש תחום מזון וקמעונאות, KPMG סומך חייקין
מושב: ביוטכנולוגיה ישראלית ורפואת העתיד

מנחה: מר חגי גולן, פרשן כלכלי
ח"כ עודד פורר, סיעת ”ישראל ביתנו“

מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות  
BOL Pharma ,ד"ר תמיר גדו

ד"ר דב קנר, יו"ר ביוטכנולוגיה כללית
מר אסף ברנע, חממת סנארה ונטרס

עו"ד ברוך שוגול, שותף, מומחה בתחומי הביוטק והפארמה, 
מ. פירון ושות'
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מושב: מהפכת הבנייה המתקדמת    
מנחה: מר יהודה שרוני, פרשן כלכלי, מעריב

דברי פתיחה: ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון
ח“כ איתן ברושי, סיעת ”המחנה הציוני“

מר נתנאל לפידות, מנהל אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות, משרד 
הבינוי והשיכון

עו"ד אליאב בן שמעון, מנכ"ל בוני הארץ 
מר עמית נשרי, מנכ"ל, א.לאפיס שירותי תכנון ורישוי בע"מ 

מר אודי בן אורי, מנכ"ל אורבונד, יו"ר איגוד מוצרי צריכה ובנייה 
מר אריה (ריצ‘י) ריכטמן, מנכ"ל קליל  

SOSA מר צחי פלאטו, מנהל קהילת החדשנות בבניה
מושב: ההייטק הישראלי בפסגת החדשנות הגלובלית 

 JVP מנחה: ד"ר נמרוד קוזלובסקי, משרד הרצוג פוקס נאמן, קרן
ח"כ יואב קיש, סיעת ”הליכוד“

ד”ר צבי מרום, יו“ר איגוד ההיי-טק הישראלי בהתאחדות התעשיינים, 
B.A.T.M מנכ“ל

מר צחי וייספלד, מנכ"ל Microsoft for Startups העולמי
מר יהודה זיסאפל, יו"ר רד בינת 

ד"ר ארנה ברי, סגנית נשיא ומנכ“לית מרכז המצוינות, Dell EMC ישראל
מר אילן כרמית, מ"מ מנכ"ל, מכון התקנים 

מר דרור גונן, מנכ"ל גליל סופטוור
בחסות אנשים ומחשבים

ארוחת צהריים

”נטו תעשייה“ יוצאת לדרך
מר רובי גינל, מנכ“ל התאחדות התעשיינים

ח"כ זאב אלקין, השר להגנת הסביבה
מושב: שאילתא לח"כ - קידום התעשייה בראייה לאומית

מנחה: גב' קרן מרציאנו, הפרשנית הכלכלית, החדשות
דברי פתיחה: ח"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים, סיעת ”יהדות התורה“

ח"כ איילת נחמיאס ורבין, סיעת ”המחנה הציוני“
ח"כ מירב בן ארי, סיעת ”כולנו“

ח"כ יעקב פרי, ראש השב"כ לשעבר, סיעת ”יש עתיד“
ח"כ מיקי לוי, סיעת ”יש עתיד“

דברי סיכום: ח"כ איתן כבל, יו"ר ועדת הכלכלה, סיעת ”המחנה הציוני“
תעשיינים שואלים:

ד"ר רון תומר,  יו“ר ועדת הכלכלה בהתאחדות התעשיינים, בעלים 
אוניפארם בע”מ

מר אלי כהן, יו“ר מטה כחול לבן בהתאחדות התעשיינים, מנכ"ל תרמוקיר
גב' רים יונס, מנכ"לית ובעלים אלפא אומגה

רו“ח אמיר חייק, נשיא התאחדות המלונות
מר שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר 

מר שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים

להרשמה > בשל ריבוי הנרשמים, ההרשמה פתוחה 
רק לחברי התאחדות התעשיינים
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