
הועידה השנתית
של תעשיית המזון הישראלית

יום ג׳ | 10 בדצמבר 2019 | 15:30-08:00 | לאגו, ראשל״צ

האתגרים, הטרנדים, המגמות והפתרונות 
החדשניים בתחום המזון בארץ ובעולם

מנחה הועידה: גיל חובב, סופר ואיש טלוויזיה

שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים בישראל 
גליה שגיא, עו"ד, מנהלת איגוד תעשיות המזון, התאחדות התעשיינים בישראל

שלום זידלר, יו"ר איגוד המזון, יו"ר מועצת המנהלים, קבוצת ויסוצקי

מליאת פתיחה 9:00

1 << הרשמה

על מנת להבטיח את מקומכם בכנס, יש לבצע הרשמה ותשלום בשני שלבים נפרדים:

2 << תשלום

תעשייה ופודטק נפגשים: 
 

 MEET UP עם סטרטאפים  מתחם
 
בתחום הפודטק

ארוחה מהעתיד
מעין פרילוק, עיתונאית ויזמית

כלכלה מעגלית כמנוע צמיחה בתעשיית המזון
אבי בלאו, ראש מכון אפקה להנדסה וכלכלה מעגלית 

תעשיה 4.0 - נעים להכיר
מאיר אימבר, משנה מנכ״ל לתפעול, קבוצת אסם

נסטלה ישראל

FOODNEXT, שיחות על חדשנות בהנחיית מר עמרי ברק,
כתב הטכנולוגיה של חדשות 12

עושים ייצור מתקדם - מקרי בוחן:
מוטי גולדשטיין, מנכ"ל, תות תעשיות מזון

שמעון שמואלי, מנהל קשרי ממשל ומדיניות ציבורית
 Google ישראל

טעימה של חדשנות  - שיחה עם  תעשיות מזון ישראליות
הוד ינובר, מנהל טכנולוגי ומקצועי, אגף המו"פ תנובה

נועם קפלן, מנכ"ל, מתוק וקל
ד"ר ענת סולומון, CTO קבוצת החברה המרכזית למשקאות

תעשיית המזון, הדור הבא 13:30

הפסקת קפה 11:15

iAM
what I eat

פרסונליזציה 2025
עדי יופה, טרנדולוגית ומומחית לעתידנות עסקית

פרסונליזציה ופונקציונליות במזון
מנחה: גיל חובב

פרופ' חבר אורי לזמס, טכניון
פרופ' אייל שמעוני, סמנכ"ל טכנולוגיה, CTO, קבוצת שטראוס

גיא פרופר, מנכ"ל, מלח הארץ וסוגת
 Newt גיל קרבס, מייסד ומנכ"ל

פותחות שולחן
אפרת אנזל, בעלת עסק לקריאטיב ותוכן קולינרי

ואפרת ליכטנשטט, בעלת הבלוג "אז מה את עושה כל היום"
בשיחה על אוכל ומה אנשים באמת רוצים?

מזון בהתאמה אישית11:40

האדם מול המכונה - שוק התעסוקה העתידי
ד"ר גווין סאס, דיקאן בית הספר לעיצוב וחדשנות,

המכללה למנהל 

 חדשנות ובינה מלאכותית במשאבי אנוש
דניאל שני, סמנכ"ל משאבי אנוש, יוניליוור ישראל

 עובדים בהתפתחות מתמדת
- JOLT רועי לטקה, מנהל תכניות

פלטפורמה חדשנית-גלובלית ללימודי מנהל עסקים

מהפכה בשוק העבודה 12:50

iBUY
דור ה Z מדבר עכשיו

 Z-בשיחה עם נציגי דור ה YOUNG ירין יחזקאל מנכ"ל

אמון הוא המטבע החדש
אילה צורף, יועצת ומרצה לכלכלה שיתופית

מדברים צרכנית חדשה10:30

ארוחת צהריים 14:40

סיום

חלוקת פרס מפעל חיים ומצויינות בתעשייה

מזון על סדר היום
iSRAEL

9:30

המהדורה המרכזית
ynet בהנחיית אטילה שומפלבי מגיש ראשי אולפן
ופרשן פוליטי, בהשתתפות ראשי תעשיית המזון 

 גב' ליאורה בירנהק מרקוס, מנכ"ל ובעלים -
מנעמים תעשיות מזון בע"מ 

גב' ג'וליה זהר, מנכ"ל ובעלים -
אגס ירוק מסחר ושירותים בע"מ טחינת אלארז 

מר אורי קנמון, מנכ"ל - גן שמואל מזון בע"מ

רמי אייזיק - מנכ״ל מוצרי עוף טוב בע"מ
אבי בן אסאייג - מנכ"ל אסם נסטלה 

ענת גבריאל - מנכ"לית יוניליוור
פרופ' איתמר גרוטו - משנה למנכ"ל משרד הבריאות 

אייל דרור - מנכ"ל שטראוס ישראל
רועי וולף - סמנכ"ל מצות אביב בע"מ 

הראל חייקין - מנכ"ל החברה המרכזית למשקאות 
יצחק יעקב לבין - מנכ"ל ביכורים תעשיות מזון בע"מ 

פרופ' חבר, אורי לזמס - טכניון
אייל מליס - מנכ"ל קבוצת תנובה

רפורמת סימון המוצרים

חברת נוטריד, חברת דרך המעבדה וחברת שרון 

צחקו ליבוביץ' יעניקו ייעוץ חינם בנושא רפורמת 

סימון המוצרים במתחם קבלת הפנים

http://sp1.industry.org.il/MAI.Crm.WebPortal/Subscribe.aspx?assign=1&trainingid=%7b13DFD12E-DFB8-E911-A50F-00505682000E%7d
https://pay.tranzila.com/moai/bzVVUUdIWWl6eHl6MFpYVnZOQWdiQT09



