
 

 

 תוכנית הכנס המלאה 2020כנס המצוינות במשאבי אנוש 

  שעה תאריך

 ערב קוקטייל - 3.1יום א', 

3.1.21 20:00-21:00 

 ס הזה הוא שלנו ובשבילנוכנה -ד"ר שלומית קמינקא  פתיחה והרמת כוסית

 Claude Silver, Chief Heart Officer, VaynerMedia, Culture הרצאת אורח

Innovator, Cultivator of Optimism, and the world’s first Chief Heart Officer 

 4.1, ב'יום 

 קבלת פנים, סיור במתחם הביתנים 8:00 

 תיחת הכנס | ד"ר שלומית קמינקא | מנכ"לית משאבי אנוש ישראלפ 9:15 

 NICEהרצאת אורח | ברק עילם | מנכ"ל  9:30 

 מוכנים לעתיד? 10:00 

  
 מכבי שירותי בריאות | ספר לכישורי העתיד-אטב

 | יפעת אלפסי, מנהלת למידה ופיתוח ארגוני רי אור, ראש אגף משאבי אנושא

 הכל מתחיל מבניית אמון 10:20 

 גלובס | יו"ר ובעלת שליטה | אלונה בר און  

 על חווית עובד ומחוברות רגשית -לגעת בעובד  10:40 

  

 1 אולם

המסע של חוויית עובד 

 מותאמת למגוון אוכלוסיות

 אלעד מערכות

 ענבל סינמן

 סמנכ"ל משאבי אנוש

 

חווית עובד  - "המגדלור"

בעידן של מגיפה  360

 עולמית

 שטראוס ישראל

 אלונה מגור שוהם

 סמנכ"ל משאבי אנוש

 

הדיגיטלית מדורת השבט 

איך יוצרים חום ארגוני 

 בתקופה של ריחוק חברתי

 אסותא מרכזים רפואיים

 2אולם 

Our Journey to People 

Centricity 

 אמדוקס

 יהודית ימפולסקי

Head of People 

 

הכל מתחיל ממחוברות 

 רגשית

 Chegg 

 מיטל סנדור

Culture & Head of People 

 

"לגעת בעובד" בעולם 

 גלובלי

 שמיר אופטיקה

 הלן דותן גלסברג

 3אולם 

יצירת חוויית עובד 

ומחוברות ארגונית בתנאי 

 אי ודאות ושינוי

 אומריקס ביופארמצבטיקה

 אסתר רישנבך בארי

 מנהלת משאבי אנוש

 

בריחה שימוש בחדר 

לחיזוק המחוברות וחווית 

 עובד

 פלאפון

 ענת פלר אגם

 ראש פיתוח תחום הדרכה

 מיטל ורול

 מנהלת צוות הדרכה

 



 

 איריס מור

 ראש אגף משאבי אנוש

VP HR & Talent Management 

 חגית פדרליין יובל

 מנהלת פיתוח ארגוני

 

חוויית עובד כמנוף לחיבור 

 עסקי, ארגוני ואנושי

 קורנית דיגיטל

 אילת אורין גודארד

 סמנכ"לית משאבי אנוש

 הפסקה 11:30 

 של עובדיםפיתוח אישי ומקצועי  –לבנות קריירה  11:45 

  

 1 אולם

 להייטק -לוחמים 

 צה"ל

 קובי לוי

בזרוע  מילואיםהראש מחלקת 

 היבשה

 

Restart להתחיל עבודה :

חדשה בלי להחליף מקום 

 עבודה

 בנק הפועלים

 ויקי לוי

 מנהלת אגף משאבי אנוש

 ליזט ברזל

מנהלת שירות וחווית עובד 

 באגף משאבי אנוש

 

 2אולם 

פיתוח, העצמה ובניית 

משמעות עבור עובדים 

 בראשית דרכם המקצועית

 מיקרוסופט

 אריאלה שינא

 סמנכ"ל משאבי אנוש

 קרן כהן

 מנהלת למידה ופיתוח ארגוני

 

תוכנית פיתוח לעובדים 

שמכוונים את הקריירה 

 לירח

 סייסנס

 נורית שיבר

Chief People Officer 

 לכת אריאלי

 מנהלת פיתוח ארגוני

 3אולם 

פיתוח  –ים Yמתקדמ

 קריירה לנציגים

Max 

 גלעד קהת

 סמנכ"ל משאבי אנוש ומטה

 נעמה גבאי

 מנהלת משאבי אנוש אגפית

 

star wars משחק מכירות :

 גלובלי במציאות מדומה

 יןיגילת רשתות לוו

 ליאור מויאל

 סמנכ"לית משאבי אנוש

 רותם ויסבלך

-מנהלת פיתוח ארגוני גלובלי ו

HRBP 

 מירב שינה

ורווחה גלובלית מנהלת למידה 

 HRBP-ו

 חדשנות וטכנולוגיה במשאבי אנוש 12:25 

  

 1 אולם

טיפול בפרט, בדיגיטל, 

 בצה"ל

 צה"ל

 סא"ל תמי תורג'מן

אגף ב ראש ענף דיגיטל וחדשנות

 כח אדם

 

מרכיבים: איך  5-מתכון ב

מניעים חדשנות 

 אפקטיבית בארגון גדול

 בנק הפועלים

 יעל רייטר

חדשנות מנהלת מטה חטיבת 

 ואסטרטגיה

 2אולם 

Developing a Business 

Growth Mindset: HR 

from the Outside In 

 דלתא גליל

 SVP Global HRעינת אמיתי, 

 שרית בן יאיר גדרון

Director Training & 

Organizational Development 

 

Every Bubble Counts 

 סודהסטרים

 גלית צוקר

 גלובליתסמנכ"לית משאבי אנוש 

 

 3אולם 

כולנו יחד גם כשכל אחד 

 לחוד

 אוניברסיטת אריאל

 ירון חריטן

משנה למנכ"ל ומנהל אגף 

 משאבי אנוש

 

מחלום למציאות, הקמת 

 6-מרכז גיוס וניוד ב

חודשים בתעשייה 

 האווירית

 התעשייה האווירית

 ברק שטרוזברג

 סמנכ"ל משאבי אנוש



 

 עדי בן שושן 

 ראש מינהל גיוס וניוד

 סיום היום הראשון וביקור בביתנים 13:00 

 5.1, ג'יום 

 קבלת פנים, סיור במתחם הביתנים 8:00 

 המחר של משאבי אנוש | ד"ר שלומית קמינקא | מנכ"לית משאבי אנוש ישראל 9:15 

 facebookהרצאת אורח | עדי סופר תאני | מנכ"לית  9:30 

 ככה מנהלים שינוי 10:00 

  

 1 אולם

חווית עובד בדגש שיפור 

 על הדורות החדשים

 שירותי בריאות כללית

 אורי טורקניץ

 מנהל מחלקת פיתוח ארגוני

 

 2אולם 

 –"מישהו לרוץ איתו" 

שותפות עסקית עמוקה 

בניהול טרנספורמציה בת 

 קיימא

 קבוצת תנובה

 גבי ויצמן

 סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל

 ריקי בקפיין

מנהלת פיתוח ארגוני, למידה 

 וגיוס

 3אולם 

כיצד מובילים מהפכה? 

 סיפור המסע של איילון

 איילון חברה לביטוח

 רוני ליכטנשטיין שני

מנהלת אגף מטה, , סמנכ"לית

 חדשנות ומשאבי אנוש

 

 בונים משאבי אנוש מהתשתית 10:20 

  

 1אולם 

איך הפכנו חברה 

ממשלתית עייפה לחברה 

 חדשנית פורצת דרך?

 נתיבי אילון

 עוז-שני בר

 משאבי אנוש סמנכ"ל

 

 2אולם 

בונים את עולם העבודה 

  Z-של דור ה

Tailor Brands 

 יעל ספיר זהבי

 סמנכ"לית משאבי אנוש

 

 3אולם 

 –מהפיכה בחוצה ישראל 

שילוב כוחות ייחודי של 

משאבי אנוש, שיווק 

 One Umbrella –ותפעול 

 חוצה ישראל

 שירלי הדס גליק

 מנהלת אגף משאבים ומנהל

 קהילה, חברה ערכים,  

 10:40 

 1אולם 

שילוב אנשים עם מוגבלות 

 בחברת החשמל

 חברת חשמל

 עופר קרן

מנהל אגף משאבי אנוש הסגל 

הבכיר וממונה על ניהול קריירה, 

 גיוון והכלה

 

פריצת דרך בהטמעת גיוון 

 עו"ד והכלה במשרד

 2אולם 

מה את >מתכנתת< 

 לעשות כשתהיי גדולה?

NICE 

 מיטל שמר

 מנהלת קשרי קהילה

 

Virtually Together 

 אמדוקס

 קשלדפנה גוט

VP, Talent Management 

 3אולם 

 בוטקאמפ לנשים חרדיות

 ווסטרן דיגיטל ישראל

 רונית רונן קרפול,

Head of HR & Site deputy 

 

לזכור, להזכיר ולא לשכוח! 

הנצחת זיכרון השואה 

 ישיר והגבורה במימון

 מימון ישיר



 

 

 משרד הרצוג פוקס נאמן

 אורלי ג'רבי עו"ד

מחלקת דיני  שותפה, ראשת

 עבודה ויו"ר ועדת הגוונה

ליאת שמואלי ליכטנשטיין,  

 סמנכ"לית משאבי אנוש

 

 הפסקה 11:20 

 שער הכניסה לארגון 11:40 

  

 1אולם 

סימני דרך לגיוס עובדים 

 בעולם משתנה

 רפאל

 שגית סלע גל

 סמנכ"ל בכיר למשאבי אנוש

 טל קורונל

 מנהלת יחידת הגיוס והניוד

 

חדשנות בשער כניסה 

לארגון של נציגי שירות 

  ומכירה

Cal 

 שרית כפרי

 סמנכ"לית משאבי אנוש

 נעמה גוטריימן

 ראש צוות גיוס וקריירה

 2אולם 

מצוינות  WOW-אפקט ה

בחוויית המועמד והעובד 

 החדש

 פיליפס ישראל

רקפת שפירא כץ, סמנכ"לית 

 משאבי אנוש

 

: תהליך קליטה 90-ל 0

בעידן הדיגיטלי כמאיץ 

 למידה וחיבור ארגוני

Palo Alto Networks 

גליה אקשטיין, מנהלת משאבי 

 אנוש בכירה

 

 3אולם 

נטפים זה  -מיתוג מעסיק 

 יותר

 נטפים

 הילית קינרייך

דירקטור משאבי אנוש ישראל 

 ותפעול גלובלי

 

שליחות שמתחילה 

-שעובד ב EVP –באנשים 

money time 

 מכבי שירותי בריאות

חוה צוקר, מנהלת גיוס וחווית 

 עובד

 משאבי אנוש לנוכח אתגרי הנורמלי החדש 12:20 

  
 סמנכ"ל משאבי אנוש, אלונה אייל פריד

 אינטל ישראל

 12:40 

 Dave Ulrich, Professor at the Ross School of Business, University ofהרצאת אורח | 

Michigan, No 1 most Influential HR Thinker, International speaker, Partner RBL, 

Thought Leader 

 סיום הכנס וסיור בביתנים 13:10 

 לזוכים בתחרות המצוינות טקס חלוקת פרסים 16:00-17:00 


