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8:00-9:00

התכנסות

9:00-10:30

פתיחה | במה מרכזית
Leaving No One Behind: Israeli Business Impact on Inclusive Growth
השקת הספר  Leaving No One Behindע”י מעלה ופרופ’ דיוויד גרייסון
מנחה :מומו מהדב | מנכ"ל ,מעלה
דוברים :מיקי אדיב | מנכ"ל ,G1 ,יו"ר מעלה
פרופ’ דיוויד גרייסון | סופר ופרופסור אמריטוס בבית הספר לניהול באוניברסיטת קרנפילד
עינב אהרוני-יונס | מנכ”לית ג’וינט ישראל-תבת
רוג’ר קרוקט | סמנכ”ל גיוון Western Digital
אולריקה האסלגרן | מנהלת השקעות אחראיות וקיימות Danske Bank

אות הגיוון בעסקים על שם דב לאוטמן 2019
11:00-13:30

מושבים על פי המסלולים השונים

שיווק 11:00-12:10 | Yes, it’s our business
בהנחיית :אסנת גולן | סמנכ”לית תקשורת וקיימות ,קבוצת שטראוס
דוברים:
תלמה בירו | מנכ”לית ,איגוד השיווק הישראלי
נועה שומוביץ’ |סמנכ”לית שיווק ,טבע
גלית פולק | מנהלת מרקום ,בנק הפועלים
יוסי לובוטון | מנכ”ל ויו”ר ,קבוצת פובליסיס ישראל
פורום השקעות אחראיות 11:00-12:10 | ESG
בהנחיית :קרן מזור | מנהלת קשרי משקיעים ,בנק הפועלים
נגה לבציון נדן | מנכ”לית Greeneye ,וValue^2 -
דוברים:
אולריקה האסלגרן | מנהלת השקעות אחראיות וקיימותDanske Bank ,
הת’ר לנג | מנהלת פתרונות מימון בר-קיימאSustainalytics ,
סם בלוק | סמנכ”ל פיתוח ומחקר MSCI ,ESG
דניאלה פין | מנהלת קשרי משקיעים ,קבוצת שטראוס
אילן גילדין | מנהל המחלקה הכלכלית ,רשות ניירות ערך
ג’וליה בקונציני | מנהלת קשרי לקוחות ,ויג’או אייריס
הערכת השפעת עסקים על הכלכלה והחברה | 11:00-12:10
בהנחיית :חן הרצוג | שותף וכלכלן ראשיBDO ,
דוברים:
עמליה אדלר-וקסמן | סמנכ"לית אחריות תאגידית והשפעה
חברתית ,טבע
אלכס בריל | מנכ"לMatrix Global Advisors ,
גידי כרוך | מנכ"ל ,לקט ישראל
אמיר פוסטר | מנכ"ל ,איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל

הון אנושי ופרודקטיביות | 11:00-12:10
בהנחיית :עינב אהרוני-יונס | מנכ"לית ,ג'וינט -תבת
סוזן חסן | ראש תחום חברה ערבית ותכניות קידום ,ג'וינט -תבת
דוברים:
מתי גיל | ראש רגולציה ישראל ושווקים בינלאומיים ,טבע
תומס סרקוביץ' | מנכ"לBITC Ireland ,
מריאנה וקסמן | מנהלת קשרי אקדמיה וחינוך ,אינטל ישראל
רוני שניצר | מנהלת אגף אסטרטגיה ,משרד העבודה
מוטי לייזרוביץ' |  ,CIOישראלייזר
גל קול | מנהל תכניות TechFactory ,Elevation
שמעון שמואלי | מנהל קשרי ממשל ומדיניות ציבורית Google ,ישראל
ניבראס טאהא | סמנכ"ל משאבי אנוש  ,קינג סטור -קבוצת אלמשהדאווי
שולי וונדם | סמנכ"לית משאבי אנוש ,רשת13

שינוי הרגלי נסיעה לעבודה | 11:00-12:10
בהנחיית :מעלה
דוברים:
יעל פטקין | מנהלת תחום יזמות ,נתיבי איילון
שרון אלמוזנינו | מנהל מרכז פיתוח ,אינטל פתח תקווה
רונית רונן-קרפול | סמנכ"ל משאבי אנוש ומשנה למנכ״לWestern ,
Digital Israel
גיל דוד ,דירקטור | מנהל כספיםWestern Digital Israel ,
יאיר ברזילי | מנהל מכירותWe.Ride ,החברה הכלכלית כפר-סבא
צח טפליצקי | מנהל תחום הגנת הסביבה וקיימותApplied Materials ,
עברי ורבין | מנכ"ל גודויז'ן ,קבוצת פאהן קנה
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שולחן עגול על בטיחות בענפי התעשייה והבנייה | 12:15-13:30
בהנחיית :מעלה
דוברים:
מיקי אדיב | מנכ”לG1 ,
ניסים פרץ | מנכ”ל ,נתיבי ישראל
ד”ר גיא הוכמן | ראש התכנית לכלכלה התנהגותית ,המרכז הבינתחומי
בהרצליה
יובל אמיתי | סמנכ”ל  ,EHSכיל
אופיר אביב | מנהל אתר הרכבת הקלה ,סולל בונה
אמיר לוי | מנהל בטיחות ,נובל אנרג’י
אודי מלמד | מנהל איכות ,בטיחות ,גיהות ואיכות סביבה ,שטראוס ישראל
עופר אסי | מנהל בטיחות ,י.ח .דימרי
עו”ד איציק סבטו | ראש אגף ,קרנות הביטוח הלאומי
יצחק פז | מייסד ומנכ”ל ,סייפגארד

שולחן עבודה על הפחתת פלסטיק והתנהגות צרכנים | 12:15-13:30
בהנחיית :מומו מהדב ,מעלה
דוברים:
ליאת לביא | מנהלת תקשורת ,קשרי חוץ וקיימות ,יוניליוור ישראל
שניר יגיל | מנהל רכש אריזות ,יוניליוור ישראל
טלי גווירצר | מנהלת איכות סביבה אסם-נסטלה
עמית רון | מנהל פיתוח אריזות ,אסם-נסטלה
אילן להב | מנהל פיתוח טכנולוגי ,נטפים
נועה שפיצר-מזרחי | מנהלת אגף חוקי אחריות יצרן מורחבת ,המשרד
להגנת הסביבה
שלי מלצר | סמנכ"לית שיווק והסברה ,תמיר -תאגיד מיחזור האריזות
בישראל
עמיעד לפידות | ראש תחום פסולת ורכז קיימות ,אדם טבע ודין
מאיה יעקבס | מנכ"לית ,צלול
יעל אילמר גירון | עוזרת מנכ"לית ,החברה להגנת הטבע
תהל דימרי | מעבדה אזורית לתושבות פעילה
עדן זיגלמן | מעבדה אזורית לתושבות פעילה

שולחן עגול בנושא גיוון והשתייכות | 12:15-13:30
בהנחיית :נועה טרון ,מנהלת הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה
דוברים:
עופר קרן | מנהל אגף משאבי אנוש הסגל הבכיר וממונה גיוון והכלה ,חברת
החשמל
יאיר כהן | מנהל בתי מלאכה מרכזיים ,חברת החשמל
ג’קי אלבניו | מנהלת קשרי חוץCECP ,
גילי בן שאול | מנהלת תפעול עורפי ,מזרחי טפחות
נועה ויצמן לוי | מנהלת אגף תכנון ותיאום  ,SCPתנובה
פאדי זועבי | מנהל תכנון רכש ,אגף תכנון ותיאום  ,SCPתנובה
ג’ומאנה נסייר-חכים | מנהלת פרויקט הצפון לקידום הייטק וחדשנות,
מיקרוסופט ישראל

ביום השני של הכנס | 5.12.19

טכנולוגיה ,דאטה והשפעה חברתית | 12:15-13:30
בהנחיית :שירלי קנטור ,אסטרטגיה עסקית חברתית
עמית קמה ,מנכ"ל ,קמדיה וCDO CLUB IL -
דוברים:
ענת כץ-ארוג'אס | CEO, Standpoint
שי גוטמן | UPS Israel ,CTO
אלה אלקלעי | סמנכ"ל פיתוח עסקי IBI ,ויו״ר שדולת הנשים
עדי קריסטל | מנהלת שיווקי מוצרי פרודוקטיביטי וסקיוריטי ,מיקרוסופט
ישראל

יתקיימו מגוון סיורים בנושאי חדשנות חברתית  -סביבתית ברחבי הארץ
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היום השני |  5בדצמ' 2019
ביומו השני של הכנס 5.12.19 ,יתקיימו מגוון סיורים בנושאי חדשנות חברתית  -סביבתית ברחבי הארץ
הסיורים יצאו ממרכז הספורט הלאומי ת"א רח' שטרית  ,2עם מיניבוסים פרטיים בסביבות השעה  8:00ויחזרו עד לסביבות 16:00

סיור  1ירושלים

הייטק חברתי; מחדשים את מוסררה ומרכז היזמות של הקהילה החרדית

מרכז הילמהTech for Impact -
מרכז הייטק חברתי

שכונת מוסררה מתעוררת לחיים
עם טכנולוגיות  VRוהולוגרמה

חברת הייטק למען החברה ,שהוקמה על ידי
בכירים בעולם ההיי טק הישראלי לתועלת הציבור
וללא מטרות רווח .סיור במרכז המכשיר דור של
צעירות וצעירים מוכשרים וחדורי מוטיבציה,
המפתחים פתרונות טכנולוגיים -חברתיים פורצי
דרך להעצמת החברה ,האוכלוסיות המוחלשות
ובעלי המוגבלויות .הפתרונות המפותחים במרכז
מתוכננים בהתאמה מלאה לצרכים העולים
בתחומי החינוך ,הרווחה והבריאות.

בפרויקט "מחדשים ביחד" – אינטל שותפה
ליצירת חיבורים בין מהנדסים ,תושבים וטכנולוגיה
במרחבים העירוניים בהם היא פועלת וביחד
מפתחים פתרונות לאתגרים קהילתיים על ידי
הפיכת המרחב לחדשני וטכנולוגי .אינטל בשיתוף
פעולה עם מרכז צעירים ירושלים ,מנהל קהילתי
מורשה והקהילה ,יצרו חווית מקום טכנולוגית
וחדשנית המספרת את סיפורה הייחודי של שכונת

סיור  2לוד

ביזמקס
מתחם עסקים וחדשנות לגברים חרדים תושבי
ירושלים שהוקם על ידי קרן קמ"ח – קידום מקצועי
חרדי' ,אחים גלובל' והרשות לפיתוח ירושלים.
ביזמקס הוקם במטרה לעודד שילוב החרדים
בעולם התעסוקה ומיועד ליזמים ,עצמאיים או
בעלי עסק מתחומים שונים ומאז הקמתו הצטרפו
למתחם עשרות חברות ויזמים חרדים מתחומים
שונים כגון מתכנתים ,סטארטאפים ,גרפיקאים,
יועצי שיווק ,אנשי מסחר אלקטרוני ועוד.

יזמות ,כישורים וסביבה רב תרבותית

בנק לאומי

מתנס שיקאגו

חממת החדשנות החברתית "הכוורת"

נתארח במרכז ההדרכה של בנק לאומי ונכיר
שתי תכניות חדשניות שלאומי מיישם כחלק
מההיערכות לעולם העבודה העתידי- SHIFT :
בית הספר למקצועות העתיד ו  ,SWITCHתכנית
במסגרתה מנהלים יוצאים לשנה של התנדבות
במשרה מלאה בעמותות חברתיות ,כאשר לאומי
מממן את השכר שלהם ומלווה אותם בתהליך.

היכרות עם הפעילות לפיתוח העיר לוד תוך
כדי ארוחת צהרים רב תרבותית ,של מבשלות
מהקהילה .בהמשך סיור רגלי ומפגש עם פעילים
חברתיים ומובילי שינוי מהחברה הערבית ,הגרעין
התורני הפעיל בלוד והמתנס.

האב חברתי מבית ג'וינט ישראל וקרנות הביטוח
הלאומי בישראל ,העוסק בפיתוח פתרונות לבעיות
חברתיות בוערות .היכרות עם הכוורת ,מודל
הפעלה ודוגמאות למיזמים.

סיור  3אשדוד
אשדוד

חווה לחינוך חקלאי;אקסלרטור לעולים וצעירים; סיור בנמל

חווה חקלאית | אדמה

אקסלרטור The Hive -Gvahim

נמל אשדוד

הביקור בחווה לחינוך חקלאי ומדעי הסביבה בעיר
אשדוד מאפשר ללמוד על חיבור אסטרטגי בין ליבת
העשייה המקצועית של חברה עסקית למעורבותה
בקהילה .התכנית "מפזרים זרעים של מדע" בתמיכתה
של אדמה ,עוסקת בקידום תלמידים למצוינות
אישית ומחקרית בתחומי המדע והחקלאות ויוצרת
ערך משותף לכל מחזיקי העניין .בנוסף ,התכנית
מוכיחה כי שינוי חברתי אמיתי מתקיים תוך שיתוף
פעולה רב מגזרי :בין חברה עסקית לממשלה (משרד
החינוך) ולרשויות המקומיות .לחברת אדמה חוות
חקלאיות דומות גם בבאר שבע ובלוד.

מאיץ לסטארטאפים טכנולוגיים בשלבים
התחלתיים ממגוון תחומי פעילות .פעיל באשדוד
מ 2013 -עם עשרות בוגרים מוצלחים .מתאים
לעולים חדשים .מתנהל בשפה האנגלית.
האקסלרטור הוא יוזמה של הסוכנות לעסקים
קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה ,באמצעות
מערך השטח מעוף ובשיתוף עיריית אשדוד.
מופעל ע"י עמותת גבהים ,בשיתוף עם מרכז
צעירים עירוני "כיוונים".

נמל אשדוד הינו השער הכלכלי המוביל של מדינת
ישראל והנמל הגדול והמתקדם במדינה.
בסיור נבקר באתרים המרכזיים בנמל ,במרכז
המבקרים החדש  -מהמושקעים והמתקדמים
בארץ ,נשמע ממנהלי הנמל כיצד מנהלים אחריות
תאגידית בנמל ,ומהם האתגרים הסביבתיים
והחברתיים המשמעותיים מבחינת החברה
וההתמודדות עמם.
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