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העסקי המתעצמים מיום ליום בכלל, והשינויים המהותיים בעולם  21-ממדי התחרות במאה ה

והארגוני לאור משבר הקורונה בפרט, מקטינים את יכולתן של חברות וארגונים ליצור ו/או לשמר 

במציאות בה מודלים אסטרטגיים מאבדים מהרלוונטיות שלהם  .יתרון תחרותי בר קיימא לאורך זמן

י, והיתרון התחרותי עלול להיעלם בין לילה, נדרשת גישה שונה לתכנון אסטרטג תוך זמן קצר,

  .של כל חברה או ארגון מנת ליצור ערך לכלל בעליי הענייןלפיתוח עסקי, ולחדשנות על 

במטרה לחזק ולפתח את התעשייה באזור הצפון דרך סל רחב של שירותים וכלים במגוון תחומים, 

מרחב צפון ולהב פיתוח מנהלים תכנית ייחודית אשר  -פיתחו  התאחדות התעשיינים בישראל 

לצייד בעלי חברות, מנכ"לים.יות, סמנכ"לים.יות בכלים ניהוליים לפיתוח העסק, לצמיחה מטרתה  

 ולשגשוג והתמודדות עם תנאי אי וודאות הקיימים כיום יותר מתמיד.

התכנית תאפשר הרחבת הידע התיאורטי והמעשי של המנהלים.ות ותכלול מתודולוגיות למידה 

ת לקחת חלק פעיל בלמידה. בתהליך הלמידה יושם מגוונות אשר יעודדו ויאפשרו למשתתפים.ו

 של המשתתפים.ות, ודרכים ליישום הידע.  דגש על אינטגרציה למציאות

 

 סילבוס - תכנית פיתוח עסקי  
 יתרון תחרותי בעולם משתנה ודינמי יצירת

 נעם תמרי וקסר: ניהול מקצועי
 

 

 

 בחיפה מרחב צפון-במשרדי התאחדות התעשיינים המפגשים מתקיימים פרונטלית

 לפחות( 80%תתפות מטעם להב פיתוח מנהלים )מותנה בנוכחות של ש*משתתפי התכנית יקבלו תעודת ה

 כל הזכויות שמורות ללהב פיתוח מנהלים ע"ש דניאל רקנאטי בע"מ. שימוש מסחרי בתוכן או בפרטים מתוך מסמך זה אסורים בהחלט©
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 נושאי הלימוד

 New Normalסטרטגיה בעידן ה א

ומקטינים את יכולתן של חברות  מתעצמים מיום ליום VUCA בעולם של  21-ממדי התחרות במאה ה

וארגונים ליצור יתרון תחרותי בר קיימא לאורך זמן. חברות וארגונים רבים מתחבטים בשאלה מהו 

התהליך האסטרטגי ומהם המודלים האסטרטגיים לתכנון אסטרטגי המתאימים לתקופה כה מטלטלת 

 .ואי וודאית

ליום שאחרי מחר. האם צריך לבטל את כל  מנהלות ומנהלים רבים שואלים את עצמם מהי האסטרטגיה

התכנון האסטרטגי שעבדנו אתו עד היום? האם נדרש מודל אסטרטגי ו/או עסקי חדש לחלוטין ? מודל 

אסטרטגי ו/או עסקי נוסף? האם קיימים בכלל מודלים ליום שאחרי? במפגש נדון באסטרטגיות עסקיות 

 המותאמים למציאות החדשה.הנדרשות והאפשריות, בהתבסס על מודלים ותפיסות 

 (New Normalפרדיגמה ניהולית חדשה לקראת "המציאות החדשה" )

משבר הקורונה האיץ תהליכי שינוי שנערכו להם שנים, שוק העבודה עובר שינוי מהותי, טרנספורמציות 

דיגיטליות מתרחשות בקצב חסר תקדים, שרשראות אספקה מתבזרות ומתעצבות מחדש, שיתופי 

אסטרטגיים חוצי ענפים מעצבים "אקו סיסטם" חדש, חברות רבות מזהות הזדמנויות וממנפות פעולה 

יכולות. אחרות מחמיצות, חלקן אף קורסות. סדרי עולם חדשים הולכים ונבנים בקצב מהיר. המושג 

VUCA הפך מוחשי יותר מאי פעם. ארגונים מבינים את חשיבותם של היכולות לניהול מורכב, פרדוקסלי *

והיברידי, חשיבותו של חוסן אישי ואירגוני, ואת העובדה שהמציאות מחייבת את כולנו להאיץ את המסע 

( ew NormalN)  ( לצד המציאות החדשה Antifragile Organizationsלבניית ארגונים "בלתי שבירים" ) 

מחייבים שינוי, עדכון,  –שהולכת ומתעצבת. תפיסות ניהוליות וכלים ניהוליים ששרתו אותנו שנים רבות 

ולעיתים פרידה. כדי להתמודד עם אתגרי המציאות החדשה, ואף לזהות ולמנף את ההזדמנויות שכבר 

בחישוב מסלול מחדש. –תים אין מנוס משינוי מהותי בפרדיגמה הניהולית הבסיסית, ולעי –מתהוות בה 

( ואת מושג "הברבור השחור", נגדיר את VUCAבהרצאה נציג בקצרה את מאפייני העולם הכאוטי )

האתגרים שמציבה הסערה הגלובלית הפוקדת אותנו בפני מנהלים, כמו גם את ההזדמנויות שהיא 

גמה הניהולית החדשה מזמנת. נאפיין את קווי המתאר החזויים של ה"נורמליות החדשה", ואת הפרדי

 הנחוצה להיערכות לקראתה ולבניית "ארגונים בלתי שבירים".

 פיתוח עסקי

'פיתוח עסקי' הינו אחד הכלים המעניינים והמגוונים לפיתוח הכנסות הארגון. בניגוד לפעילות השיווק 

לארגון, והמכירות הקלאסית, אנשי הפיתוח העסקי יוצרים זרמי הכנסות ושיתופי פעולה חדשים 

המרחיבים את בסיס ההכנסות באופן החדש לחלוטין לארגון, אך בגבולות גזרה מעשיים. פעילות 

הפיתוח העסקי היא מגוונת מאוד, אך מקבלת פרשנות שונה בהתאם לאסטרטגיה וליכולות השונות של 

התחום  נדרשת מיומנות ומקצועיות ספציפית. במפגש נכיר את -כל ארגון. לכן כדי לבצעה בהצלחה 

 ונרכוש כלים ושיטות ייחודיים הנדרשים בתפקידי פיתוח עסקי.

 קבלת החלטות דרך משחוק

סדנה אינטראקטיבית, באמצעות משחק אינטרנטי, המבוסס על אסטרטגיית השחמט, אשר תצלול 

להבנת מושגי קבלת החלטות, תאתגר את המשתתפים עם דילמות של תיעדוף, תזמון, הקצאת 

 אסטרטגיה, גישה יוזמת, תגובתיות ועוד.משאבים, 
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 עולם העבודה החדש
עולם העבודה השתנה ומשתנה לנגד עינינו ויחד איתו משנה את פניו במיוחד בסוגיות ניהול ומנהיגות. 

מגפת הקורונה טרפה את כל הקלפים ואיתה השדרה הניהולית של כל ארגון צריכה לאמץ כלי ניהול 

ומותאמים למציאות כיום. במפגש זה נפרק לגורמים את האתגרים הניהוליים, נחשף ומנהיגות משודרגים 

למתודולוגיות לניהול מבנה עבודה גמיש ונדון בסוגיות העולות מהשטח: כיצד מייצרים מחוברות 

 כשעובדים מרחוק, הנעה ושימור עובדים בעידן היום.

 
 התמודדות עם לחץ ושחיקה

רבית המנהלים חלק בלתי נפרד מהווי העבודה היומיומי שלהם. שעות לחצים ומתחים מהווים עבור מ

העבודה הארוכות, כמות הדוא"ל הגוברת, הצורך לתמרן בין מגוון מטלות ותפקידים, לוחות זמנים בלתי 

כל אלה משפיעים הן על העובד והן על הארגון.  -אפשריים ושינויים תדירים בטכנולוגיות ושיטות עבודה

הן במונחי בריאות פיזית ונפשית והן במונחי תפוקה, היעדרויות ועזיבת  -למים העובדיםהמחיר אותו מש

מקום העבודה, הוביל חוקרים רבים לנסות ולאתר את גורמי הלחץ הנפוצים ואת הפרקטיקות האישיות 

במסגרת המפגש ייחשפו המשתתפים.ות  .והארגוניות העשויות לסייע בהתמודדות עם גורמי הלחץ הללו

דלים המובילים בתחום הלחצים הארגוניים, יכירו ויתנסו בשיטות אבחון ויקבלו כלים מעשיים למו

 למניעה אישית וארגונית של לחצי עבודה. בנוסף, נעסוק בשאלה האם ומתי לחץ יכול לסייע לנו.

 

 שיווק מתקדם

במפגש זה נתמקד בשני היבטים הקשורים להתנהלות העסקית: שביעות רצון לקוחות ונאמנותם והעתיד 

 . Case studiesהחברה / עסק באמצעות פתוח מוצרים חדשים. להמחשת התהליך והכלים ננתח 

 

 תקופת משברניהול חברות ב

קטור הופך למשמעותי ולעיתים הכלכלי הופך למורכב יותר ויותר. והכוח בידיו של הדיר-העולם העסקי

בזמני משבר אף קריטי. במיוחד עם כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש. הגישה 

המניעתית הולכת ותופסת תאוצה בכל הדרגים ומול הרשויות השונות, ויש לה השלכות על אופן ניהול 

האחריות במידה והחברה החברה והדו"חות שלה, וחשוב לא פחות מכך, על מידת הטלת 

בהרצאה מרתקת ומקצועית מציג ד"ר נס, עורך דין ורואה חשבון, את האופן שבו חברות יכולות   קרסה.

ביום אחד לפעול באופן שגרתי ויום אחרי לעמוד מול תהום של חדלות פירעון. בהתבסס על מקרים 

 רות חדלות פירעון לשיקום. שהיו ונתונים קיימים מסביר נס כיצד ניתן למנוע קריסה ולהביא חב

לרבות היקף התופעה ומאפייניה, הסיכונים  -ההרצאה הינה מבוא לדרכי הטיפול בחברות בקשיים

לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי(, פירוק, כינוס, הקפאות הליכים  288לדירקטורים )כולל סעיף 

דרכי מימון של חברות בקשיים,  והסדרים של חברות, השיקולים השונים והיתרונות במסלולים השונים,

שיקולי בית המשפט במתן אפשרות להבראת חברה כיצד להתמודד מול לקוחות , ספקים וגורמים 

 אחרים הנמצאים במשבר, ועוד.

https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=lps&op=category&cs=466&langpage=heb


 

 

 

 
  054-6526642  shirf@industry.org.ilלינק להרשמה

 

 

 סדנא לזיהוי וניתוח הזדמנויות פורצות דרך

העת, ויתרונות בעידן הדיגיטלי טכנולוגיות מתפתחות בקצב מסחרר, גבולות הענף מיטשטשים כל 

אפים הופכים ל'יוניקורן' תוך שנתיים, וחברות -תחרותיים חולפים מהר מהצפוי. בעידן הזה, סטארט

מעבר לענף המסורתי שלהן. כיצד אם כן ניתן  -גדולות מחפשות שוב ושוב את עתידן בזירות חדשות 

בסדנא זו נעסוק בזיהוי  ?להפוך את הארגון שלנו לחדשני יותר ולהוביל אותו לקראת עתיד של צמיחה

 וניתוח של הזדמנויות עסקיות מחוץ לגבולות הגזרה הנוכחיים של החברה. באמצעות מתודולוגיה סדורה

(The Market Opportunity Navigator)  נגדיר את יכולות הליבה של הארגון ונבצע סיעור מוחות בצוותים

יכולות אלה. לאחר מכן נציג תהליך מובנה  מעורבים בכדי לזהות כיווני צמיחה חדשניים המתבססים על

עם סיום  .לבחינת האטרקטיביות של הזדמנויות אלה ונבחן כיצד כדאי לתעדף אותן באופן נכון וחכם

הסדנא, תוכלו לזהות כיווני צמיחה פורצי דרך ולאמוד את הפוטנציאל והאתגר הטמונים בהם באופן 

 שיטתי.

 טרנספורמציה דיגיטלית

וחדשנות ניהולית הם אתגרים אסטרטגים מהמדרגה הראשונה בעידן הדיגיטלי והם טרנספורמציה 

קוראים למנהלים בארגון לבחון, לתכנן ולעצב מחדש את מכלול הפעילויות שלהם: מהשיווק ועד 

התפעול, מהטיפול בעובדים ועד התמודדות עם צרכי הלקוחות המשתנים, מהשותפים והמתחרים ועד 

ולוגיות דיגיטליות חדישות. הרצאה זו תשפוך אור על כמה מהמגמות שימוש והטעמה של טכנ

 הטכנולוגיות המתקדמות ביותר ועל השפעתן על הארגונים בהם אנו עובדים.

 פתרון בעיות ניהוליות באמצעות כלי חשיבה יצירתית

לממוקד ויעיל המפגש יעסוק בכלים מתודולוגים לשימוש מנהלים בתהליך היצירתי על מנת להפוך אותו 

יותר עבור הארגון. נתחיל בהמשגה שמטרתה הבנה מהי אינרציה פסיכולוגית ומדוע קשה לגייס את 

החשיבה היצירתית ״כאן ועכשיו״ ככל שניסיוננו בתחום הדעת רב יותר. נבין כיצד להגדיר ולמסגר 

חשיבה מתקיעות. אתגרים ויעדים בתהליך היצירתי באופן המוביל לרעיונות יצירתיים ומשחרר את ה

נלמד כיצד לערוך סיעור מוחות באופן אפקטיבי כך שמתקיים ״חיכוך יצירתי״ פורה וקולגיאלי. נסיים 

בכלי בידי המנהל המאפשר הערכה של הסיכון הטמון ברעיון כמו גם מעקב יעיל אחרי פיתוח הרעיון 

ובעיות מחייהם  והבשלתו. המפגש סדנאי והמשתתפים.ות מוזמנים להביא עמם למפגש אתגרים

 המקצועיים על מנת לעבוד עליהם במהלך הסדנה.
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 סייבר למנהלים

התקפות סייבר ומורכבותן הולכות וגוברות בקצב מואץ. לאור כך, על כל ארגון לקחת בחשבון שיהיה 

כמעט בלתי אפשרי לזהות ולעצור חלק מהתקפות הסייבר טרם תקיפתן. מחויבותו של הארגון להיערך 

להמשך פעולתו בד בבד עם התמודדותו של הארגון אל מול התקפת סייבר שמאיימת עליו. כשל 

יערכות הארגון ותגובה זמנית, או לחילופין תגובה שגויה, עלולים להעמיד את הארגון בסיכון הן בפן בה

העסקי והן בפן המשפטי. ברם, ארגונים רבים נמנעים מהתכוננות לניהול ראוי והתאוששות מאירועי 

כיום, הצעד  סייבר, ונוטים להותיר את הנושא תחת תחום אחריותו של מנהל התשתיות והמחשוב בארגון.

החיוני ביותר להתמודדות עם התקפות סייבר הינו בנייה של תכנית ניהול משבר סייבר המתארת את 

האחריות והפעולות הנדרשות בין כל הגורמים הרלוונטיים. שיתוף פעולה נכון בין הגורמים הנזכרים 

אופיין באי וודאות רבה. לעיל הינו קריטי ליכולתו של הארגון לפעול נכון במסגרת אירוע שמלכתחילה מ

תגובת הארגון הינה קריטית ודורשת מגוון החלטות שצריכות להתקבל בשלב זה בצורה נכונה ומהירה, 

כגון, אילו מסרים מועברים ללקוחות, לעובדים, לרשויות ולתקשורת. מטרת המפגש היא לפרוס בפני 

 המשתתפים את המהלכים הניהוליים הרצויים במתקפות סייבר.  
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 גל המרציםס

 וקסר-: נעם תמרימנהל מקצועי

, קונה ומוכר חברות, הוביל עשרות סבבי גיוס    advisory boardsמשקיע אנג׳ל, חבר ב  

, מנהל מכירות בעל ניסיון של 2019במסגרת ״המעגל״ קולקטיב השקעות שהקים ב 

שנה במכירות תאגידיות בהיקפים של מאות מליוני דולרים, ומלווה מנכ״לים  20למעלה מ 

יותר. מרצה של החברות הגדולות במשק בהקמת, מתיחת וחיזוק מערכי המכירות להשיג 

 BScבמנהל עסקים ותואר ראשון  MBA, בעל תואר שני 2010בלהב פיתוח מנהלים משנת 

 בהנדסה, שניהם מאוניברסיטת ת״א.

 אודי אהרוני

 

. מרצה בתחומי אסטרטגיה עסקית, 2006מנכ"ל ומנהל אקדמי של להב משנת 

 ,MBAאסטרטגיה גלובלית, וחדשנות אסטרטגית במסגרת לימודי תואר שני לתלמידי 

EMBA אביב. יזם ומנהל את תכנית -בפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תלDBI 

(Doing Business in Israel)  לטה. בנוסף, ניהל את פעילות מכון לסטודנטים מחו"ל בפקו

. עובר לתפקידו בלהב, עסק 2004-2018אלי הורביץ לניהול אסטרטגי שבפקולטה משנת 

 שנים רבות בייעוץ אסטרטגי לחברות וארגונים.

 פרופ' אורלי יחזקאל

מרצה, חוקרת, יועצת, ובעלת ניסיון עשיר בפיתוח והובלת תכניות להכשרת מנהלים  

בסוציולוגיה  B.Aבכירים במגזרים שונים. חברת סגל הפקולטה לניהול. בעלת תואר 

בהתנהגות ארגונית  M.Scויחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית, תואר 

במדעי הניהול מאוניברסיטת תל אביב. פוסט דוקטורט  PhD -ניברסיטת תל אביב ומאו

, בריטניה, התמחות בניהול בינלאומי. עבודת University of Readingבמחלקה לכלכלה, 

הדוקטורט שלה עסקה בחקר הגורמים המשפיעים על הצלחה וכישלון של מיזמים 

סים בין ארגונים לסביבתם העסקית, משותפים בינלאומיים. תחומי הוראה ומחקר: יח

מבנה ארגוני והתאמתו לדרישות ומאפייני הסביבה, שינויים ארגוניים, ניהול חוצה גבולות, 

 תרבות, וניהול שותפויות אסטרטגיות בינלאומיות.
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 ד"ר אייל בנימין

 עוסק מעל לעשור בנושאי יזמות וחדשנות אסטרטגית והינו יזם סדרתי, כמו גם איש 

אקדמיה וחוקר. אייל נמנה עם הסגל של הפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל 

אביב ומוביל את תחום החדשנות בלהב פיתוח מנהלים. מעצם היותו יזם סדרתי ובמסגרת 

תפקידיו בתחום השקעות הון הסיכון, התמודד אייל עם סוגיות אסטרטגיות בתחומי 

ד. בעל תואר ראשון בהנדסה מאוניברסיטת ת"א, התוכנה, האינטרנט, תעשיית הרכב ועו

תואר שני ביזמות וחדשנות עסקית מאוניברסיטת סווינבורן אוסטרליה, ודוקטורט עם 

 התמחות באסטרטגיה של מיזמים חדשים.

 
 נדב אגוזי

ישראל המתמחה בפיתוח והערכת תהליכי חשיבה ובשימוש במשחקי  Accelium מנכ"ל 

מנחה תכניות פיתוח מנהלים  .סימולטיבי לתהליכי למידה והערכהאסטרטגיה ככלי 

לארגונים,  Accelium אחראי על פיתוח מערכת .ושחקן שחמט בדרגת מועמד בכיר לאמן

פיתוח כיתות דיגיטליות לבתי ספר ופיתוח עסקי של פעילות החברה בשוק הארגונים 

 בארץ ובעולם.

 

 
 ד"ר אפרת ליאני

גיוון והכללה להצלחה עסקית ואסטרטגיה ארגונית. כיהנה כסמנכ"לית משאבי אנוש,  

מיקרוסופט ישראל. במקביל לתפקידה הובילה תחום הגיוון וההכלה במזרח התיכון 

שנות נסיון במשאבי אנוש במגוון ארגונים. בעלת נסיון בהובלת  20 -ובאפריקה. בעלת כ 

חברת הנהלה בכירה, מובילת פרוייקטים  אסטרטגית משאבי האנוש בארץ ובחו"ל.

ועוד. ניהול חטיבת משאבי  Succession, ניהול שטאלנט, people strategyגלובליים בעולם 

אנוש. כיום, מרצה ומייעצת לארגונים מהסקטור הציבורי, הפרטי על גווניות ובחממות 

דר, גיוון והכלה מלווה ארגונים ומרצה בנושא מג –וסטארטאפים בשלבים השונים. כמו כן 

בנבחרת  TheMarkerנבחרה על ידי העיתון  2011מול קהלים בארץ וכנסים בחו"ל. בשנת 

הצעירים המבטיחים של ישראל בקטגוריית הניהול הבכיר. החלה הקריירה בעולם ארגון 

ושיטות בבנקאות ושוק ההון ועברה לתחום משאבי האנוש בשוק ההון והבנקאות בבנק 

סטק דרום אפריקה.  בעלת תואר ד"ר בחקר התנהגות ארגונית מבי"ס כללי ובבנק אינוו

במנהל ומדיניות ציבורית, אונ' ת"א, תואר   MAלמדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. תואר

BA  במדע המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אונ' ת"א, כמו כן בעלת תעודת הסמכה

 ים ונושאי משרה.קורס דירקטור -של "להב אוניברסיטת תל אביב"  
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 פרופ' שרון טוקר

מומחית בינלאומית בנושא שחיקת עובדים. פעילה בוועדות לאומיות המתמקדות  

בהפחתת שחיקת עובדים בישראל ומלווה גופים ציבוריים גדולים דוגמת משרד הבריאות, 

מעבירה הפרקליטות, המועצה הלאומית לבריאות העובד וכן ארגונים פרטיים רבים. 

סדנאות יישומיות העוסקות בלחצי עובדים ומיומנויות ניהול ומפתחת כלים אישיים 

וארגוניים מבוססי מחקר.  חברת סגל בפקולטה, בתחום ההתנהגות הארגונית ובוגרת 

עם התמחות במנהל מערכות בריאות  MBA-הפקולטה לניהול. מנהלת כיום את תכנית ה

ות ארגונית, ייעוץ ארגוני וכן כראש תכנית ובעבר שימשה כראש התכניות בהתנהג

הדוקטורט. מחקריה עוסקים בחקר לחצי עבודה, תפיסות לחץ והשפעתם על רווחה 

נפשית ופיזית, בחקר התערבויות לקידום בריאות עובדים בארגונים ובחקר נדידת 

מחשבות. מאמריה פורסמו בירחונים מובילים בהתנהגות ארגונית, פסיכולוגיה ורפואה 

.  סיימה Academy of Management Perspectivesהיא משמשת כעורכת משנה של הירחון ו

דוקטורט בחוג -את לימודי הדוקטורט בהתנהגות ארגונית והמשיכה ללימודי פוסט

לפסיכולוגיה ובביה"ס לרפואה באוניברסיטת סטנפורד. זכתה בפרסי הצטיינות בהוראה 

צד הקריירה המחקרית פרופ' טוקר הנה )הן מטעם הרקטור והן מטעם הפקולטה(. ל

 מאיירת פעילה.

 ד"ר אייל מעוז

עוסק בייעוץ והכשרות מנהלים בעשרות חברות בארץ ובעולם בינהן: גוגל, אי.בי.אם, בנק  

, אמדוקס, אינדיגו. מרצה אורח HPישראל, מלנוקס, פיטנגו, מארוול, בנק לאומי,  

( למנהלים MBAהתכניות לתואר שני )באוניברסיטת נורת'ווסטרן. שימש כראש 

באוניברסיטה העברית בירושלים ובקריה האקדמית אונו. מרצה אורח באוניברסיטת 

Northwestern ,תחומי התמחותו: פיתוח מוצרים חדשים, מדיניות מיתוג, מתיחות מותגים .

שיטות מתודולוגיות בשיווק והתנהגות צרכנים. בעל תואר שלישי מאוניברסיטת 

Northwestern.שיקגו , 
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 ד''ר שלמה נס, עו"ד, רו"ח

הינו שותף מייסד ועומד בראש מחלקת חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד עורכי הדין  

 35-דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות'. שלמה בעל ניסיון של למעלה מ

שנים בייעוץ משפטי ועסקי בכל תחומי ניהול חברות, בנקאות להשקעות, כלכלה, דיני 

מומחה בעל שם בגיבוש, יעוץ וליווי לתהליכי הסדרי נושים חברות ומשפט מסחרי. שלמה 

והסדרי חוב ובנאמנות וניהול חברות בקשיים, בכינוס נכסים, בפירוק או בהקפאת 

הליכים. שלמה זכה לכינוי 'המשקם הלאומי' אחרי שכיהן כנאמן וכמנהל מיוחד בתיקים 

ת קלאבמרקט, בורגר אופ ישראל, רש-קו הגדולים ביותר במשק הישראלי, ביניהם רשת

ראנץ', קבוצת התקשורת מעריב, אגרקסקו חברה לייצוא חקלאי בע"מ, קבוצת אריה את 

עופר, קבוצת זיקה תעשיות, פויכטונגר השקעות, חייל אחזקות )סאמיט( ועוד.שלמה 

משפטי בנושאים של השקעות, תוכניות פיתוח ורכישת עסקים, -מעניק ליווי וייעוץ כלכלי

ץ ובחו"ל וכן בנושאים של ממשל תאגידי, חשיפות וסיכוני אשראי וסיכונים גיוסי הון באר

פיננסיים ומשפטיים. בנוסף, מייעץ ומלווה את לקוחותיו גם בנושאי מכרזים ממשלתיים 

, 2021וציבוריים )תשתיות, חשמל, אנרגיה תקשורת ומדיה, בנקאות ופיננסים ועוד(.בשנת 

אלי כהן, לראש הפורום המייעץ )'פורום נס'(  שלמה מונה על ידי שר הכלכלה לשעבר,

למשרד הכלכלה לגיבוש תכנית כלכלית לפיתוח המשק והתמודדותו עם השלכות משבר 

הקורונה. בין תפקידיו הציבוריים בעבר ובהווה שימש כיו"ר דירקטוריון וכחבר דירקטוריון 

ר מליאת רשות של חברות ציבוריות מובילות, ביניהן: יו"ר חברת החשמל לישראל, חב

ניירות ערך, יו"ר איילון חברה לביטוח, יו"ר שומרה ביטוח, מ"מ יו"ר קבוצת פורמולה 

מערכות, יו"ר אביב ארלון )יולי שוקי הון(, יו"ר חברת טאו השקעות, דירקטור במבני 

תעשייה )מבנה(, פרטנר תקשורת בע"מ, טמפו תעשיות בירה, דרבן השקעות, 

 ועוד.  קליקסופטוור טכנולוגיות,

-משפטים )אוניברסיטת בר .LL.B .אילן(-במשפטים )אוניברסיטת בר Ph.D בעל תואר

 מבקר מערכות מידע מוסמך אילן(,-כלכלה, ראיית חשבון )אוניברסיטת בר .B.Sc .אילן(

(C.I.S.A. ארה"ב, מגשר מוסמך של משרד המשפטים ולשכת עורכי הדין.UMC  

 

 ד"ר שרון טל איצקוביץ

כלי עסקי המסייע ליזמים   Market Opportunity Navigator - -ה  היא מהיוצרים של  

ולמנהלי חדשנות להחליט באופן מושכל באיזה הזדמנויות שוק כדאי להתמקד. היא 

מייעצת לסטארטאפים ומעבירה קורסים וסדנאות בנושאי שיווק ומסחור טכנולוגיות. 

שרון הינה ממייסדי המרכז ליזמות בטכניון שאת פעילותו ניהלה במשך שנים רבות. 

רב הן בתחום השיווק והן בתחום הייעוץ האסטרטגי, ובעלת דוקטורט  היא בעלת ניסיון

 .בתחום היזמות ותואר שני העוסק בניהול אסטרטגי, שניהם מהטכניון
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 ●נתונה לשינויים  –התכנית ורשימת המרצים  ●

 

 

 

  ד"ר יובל דרור   

אפ וחבר -סופר, חוקר, מרצה וסוציולוג של טכנולוגיה. משמש כיועץ לחברות סטארט 

תכניות לימודים חדשניות. לשעבר דיקאן בית במספר ועדות של משרד החינוך לפיתוח 

השנים  15-הספר לתקשורת במכללה למנהל וראש המסלול לתקשורת דיגיטלית בו. ב

האחרונות ד"ר דרור הרצה בפני מאות חברות וארגונים בארץ ובעולם והנחה עשרות 

אירועים בינלאומיים, כנסים וסדנאות שעסקו במגוון נושאים בהם חדשנות, מדיה 

ודאות -דאטה, אמון בעידן של אי-מלאכותית וביג-תית, עתיד שוק העבודה, בינהחבר

". 2ועוד. לפני כן היה עיתונאי ובעל טור ב"הארץ", ב"ידיעות אחרונות" וב"חדשות ערוץ 

הוא כותב, מגיש ומנחה  2019פרסם את ספרו הרביעי, "קוד סמוי", מאמצע  2019בשנת 

נחשב לפודקאסט הפופולארי בישראל בנושאי את הפודקאסט "עושים טכנולוגיה" ה

 אינטרנט וטכנולוגיה.

 
 אריאל פיגלר

מומחה בעולמות התוכן של חשיבה יצירתית, חשיבה עיצובית, חשיבה פולארית, חדשנות  

שנות ניסיון בהובלת תהליכי חדשנות ויזמות  20ארגונית, יזמות וסיעורי מוחות. בעל 

טק בתפקידי סמנכ״ל מוצר וחדשנות. פעיל בתחום החדשנות הפתוחה -בתעשיית ההי

לאומיות -. משתתף תדיר בתחרויות חדשנות ביןלאומיים-במכירת פטנטים לארגונים בין

. מוסמך למדעים  Mieleו .  Ford, Intelוזכה בפרסי חדשנות בתחרויות של מותגים כגון 

(M.Sc בהנדסת ידע, מנחה ויועץ לחדשנות וחשיבה יצירתית, וסיעורי מוחות בשיטת )

LEGO Serious Play. 

 
 יגאל אונא 

הלאומי, סוכנות הגנת הסייבר הלאומית  האופרטיבית עמד בראש מערך הסייבר  

המרכזית של ישראל האחראית על הגנת מרחב הסייבר הישראלי והתשתיות הקריטיות, 

כמו גם על גיבוש אסטרטגיה ומדיניות, הובלת דיפלומטיית סייבר ויחסים בינלאומיים 

קודם לכן, הקים  .בתחום, ובניין הכח הלאומי בטכנולוגיה, הידע וההון האנושי בסייבר

שירת  .את יחידת טכנולוגיות הסייבר במטה הסייבר הלאומי, הגוף שקדם למערך הלאומי

שנה בשרות הבטחון הכללי, כולן בתחומי לוחמת המידע, הסיגינט והסייבר, עד  23

בעל תואר ראשון בניהול ובהיסטוריה  .סייבר )מקביל לאלוף(-לדרגת ראש אגף סיגינט

 ני במנהל עסקים, מאוניברסיטת ת"א.של מזה"ת ותואר ש

https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=lps&op=category&cs=466&langpage=heb

