
הכנסתוכנית

ערב קוקטייל חגיגי
19:30-21:00בין השעות , 3.1.22', יום ב

פתיחה והרמת כוסית

ר שלומית קמינקא"ד
הכנס הזה הוא שלנו ובשבילנו

הרצאת אורח

יובל קמינקא מראיין את
Netflix| סיקה ניל 'ג

יובל קמינקא
ל"מייסד שותף ומנכ

JoyTunes

סיקה ניל'ג
Venture Partner TCV 

and former Chief 
Talent Officer (CHRO)

Netflix

4.1', יום ג
סיור במתחם הכנס ובספריה המקצועית, קבלת פנים| 8:30

לית משאבי אנוש ישראל"מנכ| ר שלומית קמינקא "ד| פתיחת הכנס | 9:00



ברביבאיאורנה ( 'במיל)האלופה | הרצאת אורח | 9:10

שרת הכלכלה והתעשייה

| 9:34Engagement-בהנחיית שרית  ? | על מה עוד לא דיברנו
Google Israel | Country HR Lead| מרציאנו

9:40|RE ENGAGE -מה קורה כשארבעה ארגונים מתחברים יחד לפצח את נושא המחוברות?

בנק הפועלים| מנהלת קמפוס פועלים | יעל רייטר 

אלביט מערכות תקשוב וסייבר| ל משאבי אנוש "סמנכ| מיכל הלוי 

נטפים| דירקטור משאבי אנוש ותפעול גלובלי | קינרייךהילית

שטראוס מים| לית משאבי אנוש "סמנכ| שחטרליטל 

1אולם 

2אולם 

יצירת מחוברות | 09:51
,  ארגונית בתהליך של פירוק

הרכבה וחיבור מחדש
לית משאבי "סמנכ| דנה ברזילי 

Cyberbit| אנוש 

מודל מנצח | 10:02
למחוברות עובדים

,  לית"סמנכ| רוני ליכטנשטיין שני 
חדשנות ומשאבי , מנהלת אגף מטה

אילון ביטוח| אנוש 

לגעת –מ "Sמודל ק| 10:12
באנשים ולתת משמעות

לית משאבי "סמנכ| מורן גושן יוסף 
קבוצת תקשוב| אנוש 

חדשנות בהטמעת | 09:51
מה הסיפור –ערכי חברה 

?שלך
לית משאבי אנוש "סמנכ| נטע פיס 

 |Idomoo

העובדים כשותפים | 10:00
אסטרטגים ומעצבים חוויה  

חדשנית ודיגיטלית
מנהלת  | רויטל ברגשטיין 

אנשים ותרבות של  , אסטרטגיה
בנק הפועלים| חטיבת הטכנולוגיה 

איך אפשר שלא | 10:10
לבחור בארגון  –? להתאהב בך

כל בוקר מחדש
CHRO, IT & Safety| עינת וולף 

SCD



3אולם 

09:51 |- B part of it
משייכות  -ממעורבות לשייכות 

לערבות הדדית
לית משאבי "סמנכ| גרונרגילי 

Bayer Israel| אנוש 

מילים שמחברות  | 10:03
פרגון תוכניתמיסוד –אנשים 

בארגון
מנהלת משאבי | אילנה שומר מרקו 

מערכות -רפאל | אנוש יחידתית 
לחימה מתקדמות

10:14|!We trust you   אמון
ושיתוף עובדים ככלי ליצירת  

מחוברות וחוסן ארגוניים בזמן  
משבר

א  "לית מש"סמנכ| דפנה בן ארי 
MSD| ישראל 

משנה  | קרפולבהנחיית רונית רונן | פיתוח קריירה בעולם החדש 
Western Digital Israel| ל ומנהלת ההון האנושי "למנכ

מניפת ההתפתחות  | 10:26
והקריירה ברפאל

לית בכירה "סמנכ| שגית סלע גל 
אביטלדומיניק| למשאבי אנוש 

מנהלת היחידה ללמידה  
משאבי אנוש, והתפתחות

מערכות לחימה מתקדמות–רפאל 

העובד מחפש | 10:24
בחסות הארגון–משמעות 

 ,SVP Global HR|אמיתיעינת 
Delta Galil Industries | שרית

 & Director Training|בן יאיר 
Organizational Development

דלתא גליל

–בטא מאסטר | 10:27
כשכישורי עתיד ומיקודים 

אסטרטגיים נפגשים
| א "ל מש"סמנכ| פרג שימעון

מנהלת למידה  | יפעת אלפסי 
עדי וילנסקי ללום  | ופיתוח ארגוני 

מכבי | מנהלת פיתוח למידה | 
שירותי בריאות

3אולם  2אולם  1אולם 

הפסקה

CPO | Stratasysבהנחיית נאוה קזז| מנהיגות ופיתוח מנהלים | 11:00

הטמעת מתודולוגיה  | 11:03
לפיתוח אישי תוכניתובנית 

לבכירים
 VP, Head of Talent|אשד רוית

Management | סיון צדיק
 Director, Senior|אליאסף

Leadership Development | 
טבע

–מחניך תורן למנהל | 11:03
פיתוח התפיסה הניהולית  

בקרב סגל אקדמי
ל משאבי אנוש  "סמנכ| מאור פינקו 

אוניברסיטת בר אילן| 

נטפליקסיתחוויה | 11:03
בפיתוח מנהלים

 OD Business| אורי הררי 
Partner |אמדוקס

3אולם  2אולם  1אולם 

10:23בשעה 3אולם | 10:20בשעה 2אולם | 10:23בשעה 1אולם 



Kaltura | CHRO| סרורבהנחיית סיגל | קידום והעצמת נשים 

1אולם 

עוצמה נשית | 11:19
We can do it!בסודהסטרים

Chief People Officer|גלית צוקר 
סטריםסודה | 

קידום נשים טכנולוגיות  | 11:34
בצמתי חיים משמעותיים

אחראית לתחום  | זמירליליהי שלם 
אסטרטגי וקידום נשים במרכז סורסינג

התעשייה האווירית| גיוס וקריירה 

2אולם 

11:15|Make your Voice 
Count: Create Your Delta

סרטון המציג את הפעילות לפיתוח  
וקידום נשים בדלתא גליל

גלילדלתא 

קידום  –" אחת אחת"| 11:20
נשים בפריפריה לכניסה לעולם  

טק-ההיי
| מנהלת אחריות תאגידית | הדס דולב 

מיקרופוקוס

3אולם 

אסטרטגית תוכנית| 11:17
ליצירת הזדמנויות פורצות דרך  

לקידום נשים
הממונה  , מנהלת אגף| אורנה גולן 

חברת חשמל| המגדרי השיוויוןעל 

מנטורינג–בבושקה | 11:30
תלת דורי לקידום נשים במקצועות  

ההנדסה והטכנולוגיה
מנהלת אחריות תאגידית  | לירון שפירא 

אלביט מערכות| וקשרי קהילה 

|  בהנחיית מירב אפיריון | ממצוקות הגיוס לפתרונות חדשים 
משאבי אנוש ישראל| לית צמיחה וחדשנות "סמנכ

11:12בשעה 3אולם | 11:10בשעה 2אולם | 11:14בשעה 1אולם 

11:37בשעה 3אולם | 11:30בשעה 2אולם | 11:40בשעה 1אולם 



1אולם 

11:43|My way? your 
way? New way!

,  מתודולוגיות חדשניות במיון
קליטה ומחוברות לארגון

|  מנהלת גיוס | רביבו קוגלרעינב 
מנהלת אגף  | שירי דואר מתוק 

למידה ותקשורת פנים , פיתוח ארגוני
שטראוס מים| 

הכשרות –המקפצה | 11:51
מקצועיות כמענה לאתגרי הגיוס

מנהלת בכירה למשאבי  | רותם ממי 
מנהל חדשנות | ליאור פרימט | אנוש 

ICL| ומצוינות תפעולית 

2אולם 

נערכים  -AIאקדמיית | 11:33
יחד לעתיד

| Head of Learning| דנה כרמון 
אלביט מערכות

 SVP, Program|אלי ישראלי 
Management & Customer 

Success |תעשייה אווירית

11:41 |- O.K Boomer  איך
סלקום החליפה ׳דיסקט׳ בפרופיל  

גיוס נציגי שירות טלפוני
לית משאבי אנוש  "סמנכ| אורלי פסקל 

מנהל למידה ופיתוח  | דן־גוראבי | 
סלקום| ארגוני 

3אולם 

מימדיממיתוג מעסיק רב | 11:40
לארגון מגייס

 VP Human|אילת תדמורזהר 
CyberArk | Resources

פרופסור צבי אקשטיין| הרצאת אורח 

לכלכלה באוניברסיטת רייכמןטיומקיןראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקאן בית ספר 

סיום היום הראשון

11:50בשעה 3אולם | 11:48בשעה 2אולם | 12:03בשעה 1אולם 

12:12בשעה 3אולם | 12:10בשעה 2אולם | 12:25בשעה 1אולם 



5.1', יום ד
סיור במתחם הכנס ובספריה המקצועית, קבלת פנים| 8:30

לית משאבי אנוש ישראל"מנכ| ר שלומית קמינקא "ד| מילות פתיחה | 9:00

Josh Bersin| הרצאת אורח | 9:09

The New World of Work:  How HR Has Transformed

Josh Bersin | Global Industry Analyst

בהנחיית אלונה אייל  | שינוי חוצה ארגון –טרנספורמציה | 9:43
אינטל| לית משאבי אנוש "סמנכ| פריד 

מנהלת  | גלית אבישי כהן | עידן של תמורות –המסע הארגוני לבניית רשות מוניציפלית | 9:46
עיריית חריש| אגף משאבי אנוש 

1אולם 

להיות –להוביל שינוי | 09:55
כאן זה להיות שייך

גיתית רוזן | ל "מנכ| קובלנץאלדד 
| לית משאבי אנוש "סמנכ| אליצור 

תאגיד השידור כאן

–השמים הם הגבול | 10:08
המשאב האנושי בדרך לענן

 Head of People|נאוה אייל 
Amdocs Technology | ורדה

 Organizational|יפעת גרטלר
Development Partner, MNT 

Group |אמדוקס

2אולם 

רתימת עובדים לאתגר  | 09:55
עסקי בסביבה היברידית–ארגוני 

ירין  | מנהלת משאבי אנוש | עדי מורה 
אינטל HRBP ||סולטן 

10:03|Change The Bank -  שינוי
חברתי עסקי, תרבותי, ילי'אגאסטרטגי 

ממונה על –ל "משנה למנכ| אוברקוביץעמית 
מאמנת | שלי בן חמו | חטיבת משאבי אנוש 

מנהלת השינוי ויחידת  | יעל כהן | עסקי ייל'אג
בנק הפועלים| ייל'האג



3אולם 

–עצמאות וגמישות , יותר שקיפות| 09:55
סטנדרט חדש בניהול מעגל חיי העובד אסם

אסם | ל משאבי אנוש "משנה למנכ| קימלמןפני 
| מנהלת משאבי אנוש | אפרת קיטרו | נסטלה

נסטלהמטרנה אסם 

10:06|Discovering our cultural 
code – writing our story

VP People & Culture| ליאור לוין 
Syqe Medical

 NATURAL| פלרבהנחיית נטע | קידום ערכים חברתיים 
INTELLIGENCE | Chief People Officer

הנצחה  –חסד אחרון | 10:24
של חסידי אומות עולם שקשרו 

את גורלם עם מדינת ישראל
שירות | טכנולוגי  HRBP|תהילה 

הביטחון הכללי

אחדים כוחות  100| 10:20
עובדים משנים  –לטובה 

מציאות
מנהלת המרכז | נעמה הלוי פאר 

בנק הפועלים| לבנקאות חברתית 

עובדי מיתר יוצרים  | 10:23
 Oneמשמעות בעת משבר 

Umbrella
מנהלת משאבי | כץ פריליךרעות 

אחראית | ניצה חדד | אנוש 
ד"מיתר עו| משאבי אנוש 

3אולם  2אולם  1אולם 

|  בהנחיית אפרת ישראלי קורן | כישורי עתיד ומתודות למידה חדשניות 
Taboola Israel | HR Director Taboola Israel & Global Tech

1אולם 

פיתוח פתרונות למידה | 10:40
להעצמת קריירות  B2Cכמוצר 

של עובדים
דירקטור פיתוח ארגוני  | דרור יעקבי 

similarweb

סימפליסיטימתרבות | 10:47
לדיגיטציה בלמידה

לית משאבי "סמנכ| קזסליבי אנגל 
ישראללוריאל| אנוש 

10:31בשעה 3אולם | 10:33בשעה 2אולם | 10:35בשעה 1אולם 

10:17בשעה 3אולם | 10:15בשעה 2אולם | 10:18בשעה 1אולם 



2אולם 

בונים את כישורי העתיד | 10:38
, אישי-IMPACTמייצרים –

קהילתי, ארגוני
לית משאבי "סמנכ| אלונה מגור שוהם 

שטראוס ישראל| אנוש 

בהסבה  –משתנים באומץ | 10:49
לעתיד  

,  מנהל אגף משאבי אנוש| עופר קרן 
חברת חשמל| גיוון והכלה , הדרכה

3אולם 

מרוויחים מבפנים| 10:36
מכבי | מנהלת למידה ופיתוח ארגוני | יפעת אלפסי 

שירותי בריאות

הדור הבא –השלוש כח| 10:49
בתהליכי למידה

| מנהלת מחלקת גיוס והדרכה | מטטובמלי 
מנהלת אגף  | חזן לופושירלי | פלאפון 

YES| משאבי אנוש 

בהנחיית אילת  HRTech |לאמץ חדשנות דיגיטלית ומינוף | 11:20
דיגיטלקורנית |  | CPOגודארדאורין

הפסקה

מנהל פעילות  | עומרי גליק |  !Let's play, משנים את כללי המשחק של חווית העובד| 11:23
 |Eloopsישראל

1אולם 

חכם וחדשני לשירות  בוט| 11:32
משאבי אנוש

הטבות  , מנהלת מערך תגמול| מיכל הדס 
מכבי שירותי בריאות| ויחסי עבודה 

המסע הדיגיטלי של | 11:41
Optima  כארגוןSaaS

Head of Global HR| עינת בר 
Amdocs Optima

2אולם 

משאבי אנוש מובילים | 11:32
טרנספורמציה ארגונית ודיגיטלית

ל משאבי אנוש  "סמנכ| אשר בן שושן 
מקורות| 

חדשנות בשימור ידע | 11:42
קריטי וכישורי ליבה

מנהלת תחום  | חגית אורבך סהר 
Max| למידה ופיתוח ארגוני 



3אולם 

חדשנות דיגיטלית | 11:32
בתהליכי קבלת עובדים

| מנהלת משאבי אנוש | יעל ארז 
מנהלת שיווק | הגר מן סרוסי 

קבוצת מעוף| דיגיטלי 

מסעות דיגיטליים בצמתים | 11:43
משמעותיים בחיי העובד

הילה  | מנהלת גיוס וחווית עובד | חוה צוקר 
מנהלת מסעות עובדים במחלקת  | וינברג 

מכבי שירותי בריאות| גיוס וחווית עובד 

בהנחיית הלן דותן  ? | מה השתנה בתפיסה ובתפקוד של משאבי אנוש
שמיר אופטיקה| טאלנטיםל משאבי אנוש ופיתוח "סמנכ| גלסברג

1אולם 

הטמעת גישות עסקיות | 12:07
HRבבניית אסטרטגיית 

Holdings SVP HR| לויתןנטע לנגר 
888

–השינוי מתחיל מבפנים | 12:23
מערך משאבי אנוש משנה את פניו

סגנית למשאבי אנוש  | טוקרנעמה 
רפאל מערכות לחימה מתקדמות| חטיבתית 

2אולם 

–סטריטמישראל לוול | 12:05
המסע של משאבי אנוש בדרך  

להנפקה
ל משאבי "סמנכ| אושרת בנימין 

Monday| אנוש 

–ללקוח המרוצה קנטטה| 12:13
המסע מאיתור צרכים למציאות עסקית  

חדשה
–מנהל משאבי אנוש | עמוס בן עמי 

|  שמרית אלמגור | חטיבת שרשרת אספקה 
| חטיבת המכירות –מנהלת משאבי אנוש 

קבוצת תנובה

12:03בשעה 3אולם | 12:00בשעה 2אולם | 12:02בשעה 1אולם 

איך דווקא שימוש נכון בטכנולוגיה יאפשר לנו להשקיע יותר זמן באנשים ולא –פרדוקס הניהול 
פרדוקס ישראל| מנהל פעילות | ים דביר | מול מחשבים 

11:55בשעה 3אולם | 11:52בשעה 2אולם | 11:54בשעה 1אולם 



3אולם 

כשהעובדים בונים את | 12:08
Co Planningתכניות העבודה 

לית  "סמנכ| פריגוזיןיעל ברק 
Hertz| משאבי אנוש 

איך לא חשבנו –הבזקה | 12:19
?על זה קודם

מנהלת אגף פיתוח משאבי | סיגל כהן 
בזק| אנוש והדרכה 

מטיאספרופסור יוסי | הרצאת אורח 

ל מרכז המחקר והפיתוח של גוגל בישראל"סגן נשיא בגוגל העולמית ומנכ

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

12:28בשעה 3אולם | 12:25בשעה 2אולם | 12:33בשעה 1אולם 

סיום הכנס

12:41בשעה 3אולם | 12:40בשעה 2אולם | 12:47בשעה 1אולם 

הצטרפו אלינו במתחם טקס המצטיינים


