בתכנית

מנחה :מר גדעון אוקו ,עורך ומגיש בחדשות 12
8:00-9:00
9:00-9:45

התכנסות והרשמה ,ארוחת בוקר
דברי פתיחה
אלופה במיל' אורנה ברביבאי ,שרת הכלכלה והתעשייה
ד"ר רון תומר ,נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר נשיאות המעסיקים והעסקים בישראל
מר שלמה אטיאס ,מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה

9:45-10:20

מושב :כיצד יראה מפעל העתיד?
מנחה :עו"ד אהוד האוזמן ,שותף עורך פטנטים ראש מחלקת הייטק ,קבוצת ריינהולד כהן
גב' לבנה זגורי ,סגנית מנהל הרשות להשקעות ,משרד הכלכלה והתעשייה | מר רונן אהרון,
מנכ"ל  | ABBד"ר מוחמד זחאלקה ,מנכ"ל חברת אלפא גייט ויו"ר הוועדה לחברה הערבית
בהתאחדות התעשיינים | מר נועם פרוימוביץ' ,מנכ"ל קספרסקי ישראל | מר רן ויצמן ,משנה
למנכ״ל ,ת.א.ג .כלים רפואיים

10:20-11:00

מושב :מקורות מימון והשקעות להאצת הצמיחה
מנחה :מר גדעון אוקו ,עורך ומגיש בחדשות 12
מר שלמה אטיאס ,מנהל הרשות להשקעות | מר גיל כהן ,סגן בכיר לחשב הכללי ,מנהל
חטיבת המימון והאשראי | מר יורם נווה ,מנכ"ל כלל ביטוח | מר הראל שליסל ,רכז כלכלה
באגף התקציבים | מר אודי רוזנברג ,מנכ״ל גיזה זינגר אבן | גב' אורלי קלמנוביץ' ,סמנכ"לית
שיווק ופיתוח עסקי ,לאומי פרטנרס
אתגרי הפריון במשק הישראלי
ד"ר רון מלכא ,מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה
הפסקה
היום שאחרי משבר הקורנה
פרופ' רוני גמזו ,מנכ"ל בית החולים איכילוב ופרוייקטור הקורונה לשעבר
 - Case Studyחדשנות והטעמת טכנולוגיה מתקדמת
מר אייל שוחט ,מנכ"ל סודהסטרים
ד"ר נורית הראל ,יו"ר משותפת של תשלובת ד"ר פישר
מר דן מסיקה ,מנכ"ל עלבד
השקעה בתעשייה כמנוע צמיחה
ח"כ יאיר גולן ,סגן שרת הכלכלה והתעשייה
מושב :עידוד התעשייה בשלטון המקומי
מנחה :מר עמית נשרי ,מנכ"ל ובעלים ,א.לאפיס
גב' טל אוחנה ,ראש עיריית ירוחם | מר ארקדי פומרנץ ,ראש עיריית מעלות תרשיחא | גב'
מיכל פינק ,סמנכ"ל אסטרטגיה משרד הכלכלה והתעשייה | גב' נורית צור ,מנהלת מינהל
איזורי תעשייה במשרד הכלכלה | מר טובי שור ,מנהל תשתיות  ICLויו"ר ועדת תכנון ובנייה
בהתאחדות התעשיינים

11:00-11:10
11:10-11:30
11:30-11:45
11:45-12:30

12:30-12:45
12:45-13:30

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך יש להירשם מראש.
מספר המקומות מוגבל!

להרשמה <<

