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Maala International Con(fair)ence

ביומו השני של הכנס 29.11.18 ,יתקיימו מגוון סיורים בנושאי חדשנות חברתית  -סביבתית ברחבי הארץ
הסיורים יצאו ממרכז הספורט הלאומי ת"א רח' שטרית  ,2תל אביב עם מיניבוסים פרטיים
בסביבות השעה  8:00ויחזרו עד לסביבות  16:00השעות המדויקות יתפרסמו בקרוב.

סיור 1

חדשנות
רעננה וחיפה

סיור 2

ביקור בשני מרכזי חדשנות מרתקים :מרכז סנארה הפועל
בשיתוף פעולה בין טבע לפיליפס בתחומי הבריאות; וה INFRALAB
,מעבדת החדשנות של שיכון ובינוי בשיתוף חברת  ENELענקית
האנרגיה האיטלקית.

סיור 3

חדשנות חברתית
תל אביב ובני ברק בשיתוף ג׳וינט תבת

הסיור יעסוק ביזמות וחדשנות תעסוקתית בחברה החרדית ,ובתכניות
המקדמות יזמות נשית וכלי מנטורינג .נפתח את הסיור ברמת גן בחברת
תופין טכנולוגיות ,להצגת תכניות מובילות של ג'וינט תבת – מודל המנטורינג
ותכנית סטארטר; משם נבקר ב  – Ampersandחלל עבודה והאב יזמות
חרדי ונשמע על מיזם לעידוד הייטק בחברה החרדית ועל תכניות תעסוקה
לחרדים צעירים .נקנח בבית מאני היפיפה בתל אביב ,של בנק לאומי ,שם
נפגוש תכנית מלהיבה של לאומי בשיתוף אתר "סלונה" -פרויקט "דיגיטליות
בעסקים" לתמיכה ביזמות נשית .

סיור 5

חדשנות חברתית בגיל השלישי
בשיתוף ג'וינט אשל והמשרד לשוויון חברתי

תוחלת החיים עולה ועמה מתארכת גם תקופת העבודה  -ילידי 1987
צפויים לחיות עד גיל . 97
הסיור יבקר במעבדה לקוגניציה במרכז הבינתחומי בהרצליה שם גם
נפגוש את מנכ"ל חברת גבעסול ,זוכת אות הגיוון ע"ש דב לאוטמן
בקטגוריית הגיל השלישי כל זה במסגרת קורס מש"א של ארגון
"והדרת"-דרוש ניסיון ,נבקר במרכז הזדמנות בתעסוקה ,עיריית תל
אביב-יפו ,המכשיר כבר היום מבוגרים הרוצים להמשיך ולקחת חלק
בשוק העבודה; ובסניף הדיגיטלי של בנק הפועלים ונשמע על כלים
להגברת האוריינות הדיגיטלית למבוגרים.

חדשנות
אשדוד ומרכז מחקר גילת

ביקור בחממת ה  Tech Foodשל שטראוס ,בשיתוף המדען הראשי
העוסקת בהשקעות במיזמים טכנולוגיים צעירים ( )early stageפורצי דרך,
שרלוונטיים לתעשיית המזון ,לאורך כל שרשרת הערך.
וב  - CFPNהמרכז לדישון והזנה של הצמח ,אשר פועל במסגרת מנהל
המחקר החקלאי בשיתוף חברת כיל .המרכז עוסק בפיתוח פתרונות
חדשניים לדישון ולהזנה של מגוון גידולים ,שיאפשרו לחקלאי ליישם
חקלאות בת קיימא וחותר לשמור על מקומה של מדינת ישראל כמובילה
עולמית במחקר חקלאי וכחוד החנית של החדשנות בתחום.

סיור 4

חדשנות חברתית
בעיר לוד בשיתוף ג׳וינט תבת

בסיור נבקר בעיר לוד המהווה מודל עירוני של התחדשות חברתית כלכלית
ובית גידול למיזמים ופרויקטים חדשניים .נפתח את הסיור בביקור ברכבת
ישראל ,שם נשמע על תכניות "מסלולי קריירה" ו"למרחק" כמודלים חדשניים
לפיתוח וקידום עובדים .נמשיך לקריית רוח אדם – מרכז מפתיע ויוצא דופן
לטיפול בקהילה ונחשף גם לפיתוח תעסוקה בחברה הערבית בעיר לוד.
נסיים בחממת החדשנות החברתית " -הכוורת" האב חברתי מבית ג'וינט
ישראל וקרנות הביטוח הלאומי ,העוסק בפיתוח יוזמות ופתרונות לבעיות
חברתיות בוערות ונכיר כמה מהמיזמים.

סיור 6

סדנת צמצום בזבוז מזון
וניהול פחתים | למוזמנים בלבד

בשיתוף Unilever food solutions
מיקום :יוניליוור  ,Solutions Foodקריית שדה התעופה.
תיאור :סדנה יישומית למוזמנים בלבד ,עם השף ג'ונתן דויטש ממעבדת
המזון של אוניברסיטת "דרקסל" בפילדלפיה וגילי חיים השף הראשי של
יוניליוור  ,Solutions Foodעל התייעלות בניהול המזון המוסדי.
בסדנה השפים ימחישו כיצד ניתן להפחית פחתים ובזבוז מזון ,לתכנן נכון
את רכש המזון והמלאי ,הסתכלות חדשה על תפריטים ,ניצול מלא ויצירתי
של כל מרכיבי המזון ועוד .מובטחות טעימות מפתיעות.
בין המוזמנים :לקוחות מוסדיים גדולים ,חברות קייטרינג ,בתי מלון ,מנהלי
רכש ,יועצים בתחום ועוד

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן

