
מנחת הוועידה: גב' נגה ניר נאמן, עיתונאית ערוץ 13  

מר שי רינסקי, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה
ד"ר צבי מרום, מנכ"ל ומייסד BATM תקשורת מתקדמת ויו"ר איגוד ההיי-טק 

מר רונן מורי, ראש המערך המסחרי, בנק לאומי

כיצד מממנים שינוי טכנולוגי? 12:05
מנחה: מר רובי גינל, מנכ"ל התאחדות התעשיינים

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת הרשמה מראש – מספר המקומות מוגבל!
conference2019@industry.org.il | 03-5198768 :להרשמה >לפרטים נוספים

9:00

9:15

9:30

דברי פתיחה
מר שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים

סיכום פעילות שנתי 2019
מר רובי גינל, מנכ"ל התאחדות התעשיינים 

ח"כ אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה

תעשייה ישראלית וחוסן בטחוני9:40

ארצות הברית | מעדיפים תעשייה מקומית 

תעשייה ישראלית וחוסן כלכלי חברתי 9:55
מנחה: גב' נגה ניר נאמן, עיתונאית ערוץ 13

מר עוז כץ, מנהל מינהל תעשיות, משרד הכלכלה והתעשייה
מר ישי מנדיל, סמנכ״ל שיווק, יוניליוור ישראל

מר רני איידלר, מנכ"ל תמיר
ד"ר גלעד גולוב, מנכ"ל מכון התקנים הישראלי

מר אבי בלאו, ראש מכון אפקה להנדסה וכלכלה מעגלית

כלכלה מעגלית בישראל10:25
מנחה: מר עמית נשרי, מנכ"ל, א. לאפיס

הולנד | כלכלה מעגלית - ניצול מיטבי של משאבים וחומרי גלם

11:15The Future of Manufacturing by Siemens  
Dr. Ulli Waltinger
Head of the Machine Intelligence Research Group, 
Siemens AI Lab  

11:30

דיון בהשתתפות:
מנחה: מר נתנאל היימן, ראש אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים

ד״ר נחום איצקוביץ', מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
מר הנרי צימרמן, יו"ר קבוצת טרלידור

ד"ר אסתר לוצאטו, מנהלת שותפה, קבוצת לוצאטו
מר נועם פרוימוביץ, מנכ"ל קספרסקי ישראל

Feelit פרופ' חוסאם חאיק, מייסד שותף

קפיצת מדרגה באמצעות טכנולוגיה מתקדמת
 Startup Nation Central מנכ"ל  קנדל,  יוג‘ין  פרופ'  אחד:  על  אחד 

בשיחה עם מר גל פלד, שותף, KPMG סומך חייקין 

אחד על אחד: מר אלון בן דוד, פרשן צבאי, חדשות ערוץ 13 בשיחה עם 
מר יואב הר אבן, מנכ“ל רפאל

גרמניה | תעשייה 4.0 וגאוות המאייסטר 

גב' נעמה קאופמן, משנה למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה
מר גיורא ברדעה, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס 

בישראל  מיוצר  מטה  ויו"ר  פישר  ד"ר  ובעלים  מנכ"ל  הראל,  נורית  ד“ר 
(כחול לבן)

מר חגי שלום, יו"ר קבוצת הארגז
משרד   - ושות'  הורוביץ  ש.  הרוחני,  הקניין  קבוצת  ראש  בנד,  טל  עו"ד 

עורכי דין 

נשיא המדינה, מר ראובן (רובי) ריבלין 11:00

מר אייל מליס, מנכ"ל תנובה 
מר אמיר וידמן, מנכ"ל המ-לט 

גב' טל קאופמן, יו"ר ונשיאה סימטל ציפויים, ויו"ר פורום נשים בתעשייה

מנהיגות 12:354.0
מנחה: פרופ‘ יורם יובל 

12:25  Meister Training in Germany
Mrs. Renate Hornung-Draus
Managing Director, European and International Affairs, 
BDA - Confederation of German Employers

הפסקת צהריים 13:30

דברי המועמדים לתפקיד נשיא התאחדות התעשיינים
ד“ר רון תומר * מר שמואל דונרשטיין

14:15

מר שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים 
מר ארנון בר דוד, יו"ר ההסתדרות

משנים את כללי המשחק – יחסי עבודה, צמיחה ופריון 13:10
מנחה: עו"ד רחל הררי-ליפשיץ, שותפה, עמית פולק מטלון 

13:00Flexicurity in Denmark
Mr. Niels Grøn Seirup 
Senior Director at the Confederation of Danish Industry

דנמרק | Flexicurity - ביטחון וגמישות בשוק התעסוקה  

גב' יפה ויגודסקי, יו"ר קרן מעגלים
מר איציק צאיג, יו"ר הקרן ההדדית של המעסיקים

ד"ר ערד קודש, מומחה לפסיכיאטריה

שוברים שחיקה 
מנחה: גב' נגה ניר נאמן, עיתונאית ערוץ 13  

תקציב המדינה הקרוב ומנועי הצמיחה למשק
מר שאול מרידור, ראש אגף תקציבים, משרד האוצר

15:10

15:20

15:35

15:40

15:50

SPEED SPEECH - של הצלחה DNA
מנחה: גב' נגה ניר נאמן, עיתונאית ערוץ 13  

Amazon
Mr. Rolf A. Kimmeyer
Amazon Global Business Development

  Startup Nation - מדיניות מאפשרת חדשנות
מר אהרון אהרון, מנכ"ל רשות החדשנות

ישראל | מודל להצלחה עולמית 

מר אדיב ברוך, יו“ר מכון היצוא
מר עמיחי שטיינברג, מנכ"ל אורבוטק

גב' יהודית ריכטר, מנכ"לית מדינול
 Cadence Design ,פרופ' זיאד חנא, מנכ"ל מרכזי המו"פ ישראל

Systems

נשיא התאחדות התעשיינים, מר שרגא ברוש 14:45
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