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11:30-14:00      מושבים על פי המסלולים השונים

אות הגיוון בעסקים על שם דב לאוטמן 2018

8:00-9:00        התכנסות

9:00-11:30      מליאת פתיחה | במה מרכזית
השפעת עסקים על צמיחה חברתית בישראל ובעולם

מנחה: מומו מהדב | מנכ"ל, מעלה
דוברים: מיקי אדיב | מנכ"ל, G1, יו"ר מעלה

שאמינה סינג | סמנכ"לית בכירה, קיימות, מאסטרקארד, ונשיאת המרכז לצמיחה מכלילה של מאסטרקארד 
סטיבן ברקנפלד | מנהל בנקאות להשקעות, ברקליס קפיטל

סיגל שלח | מנכ"לית ג'וינט ישראל
קיארה ברן | עיתונאית טק

 )Cranfield( פרופ' דייוויד גרייסון | סופר ופרופ' אמריטוס בבית הספר למנהל קרנפילד
Responsible Investor ,היו ווילן | עורך ראשי

Particle3 ,ליהו רוטר | מנכ"ל

איך מותגים משלבים ערכים חברתיים שמיטיבים עם המותג ועם 
הקהילה? מנחה: שירלי קנטור | יועצת לאחריות תאגידית, השפעה חברתית 

איגוד השיווק הישראלי דברי פתיחה: תלמה בירו | מנכ"לית,  ושיווק חברתי 
דוברים: ארון מהטני | סמנכ"ל אסטרטגיה ודיגיטל, תקשורת, טבע (ארה"ב)

קוקה קולה ישראל שלי קינן | סמנכ"לית שיווק, 
שירי הלמן | מנהלת שיווק ותקשורת גלובלית, סודהסטרים 

נעמה סיקולר | עורכת ראשית, גלובס 
יוניליוור ישראל עפרי שבו | מנהל שיווק, טיפוח אישי, 

Particle3 ,ליהוא רוטר | מפיק ויוצר

שיווק

איך עסקים מקדמים עובדים בעולם עבודה משתנה ותורמים לצמיחה 
חברתית?  מנחים: פרופ' דיוויד גרייסון | סופר ופרופ' אמריטוס בבית הספר 

ג'וינט תבת למנהל קרנפילד עינב אהרוני-יונס | מנכ"לית 
 Living Wage Foundation ,דוברים: גרהאם גריפית'ס | מנהל שותפויות ותפעול

אלקטרה מוצרי צריכה שוש רבן | סמנכ"לית משאבי אנוש, 
דניאל שני | סמנכ"לית משאבי אנוש, יוניליוור ישראל 

איריס מור | ראש אגף משאבי אנוש, אסותא 
בנק לאומי ענת מורי | ראש ענף  re-skillingוחדשנות בלמידה, 

אורלי עמר | מנהלת משאבי אנוש, חטיבת המכירות, שטראוס ישראל

משאבי אנוש ורווחה

בקהילות ובלקוחות בעידן הדיגיטלי הדור החדש של השקעה 
מנחה: דניאלה פרוסקי שיאון | מנהלת קיימות ותקשורת פנים גלובלית, קבוצת שטראוס 

דוברים: סמדר סיוון | מנהלת מרכז הלמידה והפיתוח הארגוני, קמפוס בנק הפועלים 
 TripAdvisor,טלי גולן | מנהלת פילנתרופיה והכללה

בישראל   SAPנועה שנער רון | סמנכ"ל תפעול ושיווק, מרכז הפיתוח
אינטל ישראל רויטל ביתן | מנהלת אחריות תאגידית, 

קיארה ברן | עיתונאית טק

קהילות

אחריות תאגידית מזווית הדירקטוריון
מנחה: שמואל בן-טובים | דירקטור ויזם חברתי, בן-טובים יועצים בע"מ 

דוברים: פסקל דורנד-ברטז | חבר בועדת מדיניות, ecoDa )הפדרציה האירופאית של 
איגודי דירקטורים(

עימאד תלחמי | יו"ר ומייסד, באבקום
צבי זיו, יו"ר | מיזם קולקטיב אימפקט

מיכל ארלוזורוב | סמנכ"לית בכירה, יועצת משפטית ואחריות תאגידית, אדמה
עברי ורבין | מנכ"ל, גודויז'ן, קבוצת פאהן-קנה

דירקטורים

האם יש לישראל סיבה לגאווה? תמונת מצב של הקהילה הגאה ושוק העבודה 
עיתונאי ומגיש טלוויזיה דוברים: נדב בורנשטיין | 

שירי גולדברג | מנהלת לוח השידורים , רשת
נעמה גלעדי, מנהלת קשרי חוץ, פרוקטר אנד גמבל (P&G) ישראל

  Dell EMC ,מיכל שחל | מנהלת משאבי אנוש
 Dell EMC ,ליאת מרק, מנהלת אחריות תאגידית

  Natural Intellegence,נטע פלר | סמנכ"לית משאבי אנוש
  Logz.io ,ביאנקה לואיס |מנהלת מכירות

להט״ב

כיצד חברות המזון יכולות להתמודד עם מגמות הבריאות במזון ושינויים 
בהרגלי הצריכה? 

דוברים: אורנה לוי | מנהלת בריאות ותזונה, יוניליוור ישראל
פרופ' ג'ונתן דויטש | מנהל מעבדת המזון, אוניברסיטת דרקסל, פילדלפיה

דגן אשל | מנהל החדשנות, קבוצת שטראוס
עדי כביר קוהלי | מנכ״לית טבעול, קבוצת אסם

פרופ' נדב דוידוביץ' | ראש בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון
גליה שגיא עו"ד | מנהלת איגוד תעשיות המזון, התאחדות התעשיינים

הדס יריב | טכנולוגית מזון מוסמכת בתזונה, יועצת מדעית בתעשיית המזון
אופיר רייכמן | יועץ ומרצה לאסטרטגיית תוכן ושיווק, אוניברסיטת חיפה 

והמרכז הבינתחומי

בריאות במזון

השקת פורום השקעות אחראיות והשקעות אימפקט בישראל 
מנחים: קרן מזור | מנהלת קשרי משקיעים, בנק הפועלים

BDO ,איתמר שוורץ | ראש מחלקת קיימות ואחריות תאגידית
Danske Bank ,דוברים: אולריקה האסלגרן | מנהלת קיימות והשקעות אימפקט

BlackRock ,אמרה באליק | מנהלת השקעות באירופה, מזרח תיכון ואפריקה
 Sustainalytics ,הת'ר לאנג | מנהלת בכירה, מימון בר-קיימא

 Responsible Investor ,היו ווילן | עורך ראשי
Hermes Investment Management ,SDG וויל פומרוי | מנהל אסטרטגיית השקעות

דרור אלקיים | קבוצת ESG, בלומברג 
Vigeo-Eiris ,אליז אטאל | מנהלת קשרי לקוחות

SASB ,ג'ף כהן | פיתוח עסקי
טל רז | סמנכ"ל כספים, שיכון ובינוי

כספים וקשרי משקיעים

כנס מעלה 
הבינלאומי

היום הראשון | 28 בנוב' 2018

ביומו השני של הכנס | 29.11.18
יתקיימו מגוון סיורים בנושאי חדשנות חברתית - סביבתית ברחבי הארץ 

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן

https://www.maala-en.org.il/maala-international-conference-2018/



