
הכנסתוכנית

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

9:30 |Jeff Schwartz - Keynote Speaker

Senior Advisor Future Of Work, Deloitte, VP of Insights and Impact at Gloat, Author, WORK 
DISRUPTED, Adjunct Professor Columbia Business School

ערכים חברתיים כדרך חיים| 10:00

התכנסות וארוחת בוקר| 8:00

EY | Israel Talent Leader & Partner| גליה אלוני : מנחה

התנדבות עם פליטים אוקראיניים–אי של שלום 
sodastream| גלית צוקר  | Chief People Officer

בואו להגשים חלום
קבוצת תנובה| למידה וגיוס , מנהלת פיתוח ארגוני| בקפייןריקי 

טכנולוגיה מעצימה ערכים חברתיים
אלביט מערכות| מנהלת מיתוג מעסיק | רינת כהנא 

קודם כל בשבילם אבל גם בשביל כולנו-בונים את העתיד 
חברת החשמל| גיוון והכלה , הדרכה, מנהל אגף משאבי אנוש| עופר קרן 

לנהל, להנהיג, להוביל| 10:25

Google Israel | Country HR Lead| מרציאנושרית : מנחה

איך משנים תרבות ניהול בבנק בן מאה
בנק הפועלים| מנהלת המרכז למנהיגות ופיתוח ארגוני | אפי אריאלי להב 

בית ספר למנהיגות עכשווית
Cal| מנהלת מחלקת פיתוח ארגוני הדרכה ורווחה -לנדסברגלירז , ראש חטיבת משאבי אנוש, ל"משנה למנכ-וקסלרליטל 

פיתוח בכירים להעצמה עסקית ואישית
Kornit| ברזיןרוני  Digital | Global OD & Learning Director

בנית טרנספורמציה מנהיגותית מותאמת לצמיחה העסקית
סייברארק| דירקטור למידה ופיתוח ארגוני | קרילר יעל "ד

קפה וסיור בתערוכה, הפסקה| 11:10



?שינוי או טרנספורמציה| 12:10

אמיתיעינת : מנחה
דלתא גליל| ל משאבי אנוש גלובלי "סמנכ

ממשבר להצלחה
Natural Intelligence| ל משאבי אנוש "סמנכ| פלרנטע 

'מושב ב'מושב א

תכנית הטמעה -תרבות שירות וחווית לקוח 
אסטרטגית

חברת החשמל| ל משאבי אנוש "סמנכ| שלומי צרפתי 

מחברה תפעולית בעלת זרוע פיננסית לחברה  
טכנולוגית בעלת זרוע תפעולית

קבוצת ישראכרט| ל משאבי אנוש "סמנכ| לימור שאקו 

גלסברגהלן דותן : מנחה
VP HR |שמיר אופטיקה

סיפור התרבות שלנו–בניית הזהות הארגונית 
Head of Global OD & learning || עינת שמרי 

Stratasys

עדכון גרסה לארגון בצמיחה
 Director iTero Global Talent| חן כהן 

Development | Align Technology 

טרנספורמציה טכנולוגית ודיגיטלית במקורות עם 
 Customer Success-הפנים ללקוח 

או״ש ותקינה  , מנהלת יחידת תקשורת פנים| איריס עברי 
מקורות חברת המים הלאומית| 

חדשנות בלמידה ופיתוח קריירה| 12:40

סינמןענבל : מנחה
אלעד מערכות| ל משאבי אנוש "סמנכ

מהפכת הלמידה במכבי
| מנהלת מערך הלמידה ופיתוח ארגוני | יפעת אלפסי 

מכבי שירותי בריאות

'מושב ב'מושב א

,  כדרך חיים, הטמעת תכנית פיתוח קריירה בארגון
ותוך הקשבה לשטח והתאמתה לצרכים המשתנים

| ל ומנהלת ההון האנושי "משנה למנכ| קרפולרונית רונן 
Western Digital Israel

הטמעת תרבות למידה כחלק משינוי תרבות ארגונית
בנק דיסקונט| מנהלת מחלקת למידה | עזארימירה 

ליאת שמואלי ליכטנשטיין: מנחה
מימון ישיר| ל משאבי אנוש "סמנכ

פיתוח וניהול קריירה בתעשייה  –הכי גבוה שאפשר 
| מנהלת פיתוח ארגוני ולמידה | גלי שפירא | האווירית

התעשייה האווירית לישראל

להשתכלל ולהתחבר , להתחדש: בלמידההמהפיכה
בנק | ראש אגף פיתוח ארגוני ולמידה | לוי זטלרליאת 

לאומי

UPGRADE- תכנית כלל ארגונית לפיתוח כישורי
ישראלMSD | HRBP| פריראהדס כהן | עתיד 

איך מחברים תכניות פיתוח עובדים למיקוד וצמיחה  
עסקית

מנהלת משאבי אנוש חטיבת פתרונות  | אילנה רביב כהן 
בזק בינלאומי| לעסקים 

Aspire :חדשנות בלמידה בשירות הטמעתpower 
skills

אמדוקס  | L&D, מנהל פיתוח למידה| מלליסדרור רוזנברג 
ישראל



שער הכניסה לארגון| 13:20

לית צמיחה  "סמנכ| מירב אפיריון : מנחה
משאבי אנוש ישראל| וחדשנות 

מסע מועמד וכניסה לארגון–5דור 
פלאפון| מנהלת מחלקת גיוס והדרכה | מטטובמלי 

'מושב ב'מושב א

של חדשנות בתהליכי הגיוס והקליטה360
Hertz| ל משאבי אנוש "סמנכ| יעל ברק 

גולדיסיוגב : מנחה
Komodor | VP HR

 Beauty-ישראל בלוריאלבניית מיתוג מעסיק 
from inside out

ישראללוריאל| ל משאבי אנוש "סמנכ| קזסליבי אנגל 

עובד  לחוויתמועמד מחווית–תכנית קליטה 
בקבוצת אורון

קבוצת אורון| ל משאבי אנוש "סמנכ| אפרת אוזן 

חווית עובד ומשמעות| 13:45

דנה ברזילי: מנחה
Overwolf | CPO

עיצוב הנרטיב  –מחוברות ארגונית בשעת משבר 
|  | SVP of Human Resourcesליאור מויאל| הארגוני 

לוויןגילת רשתות 

'מושב ב'מושב א

כלי ניהולי טכנולוגי לפיתוח חוסן צוותי
ICL| מנהלת פיתוח ולמידה | יעל שוחט 

נטע פיס: מנחה
IDOMOO| ל משאבי אנוש "סמנכ

ממדידה לפעולה–הטמעת מחוברות וחוסן 
-ר אורנה זייד "ד, ל משאבי אנוש"סמנכ-שגית סלע גל 

רפאל מערכות לחימה  | מנהלת המחקר והסיקור הארגוני 
מתקדמות

הדור הבא–בשירות משאבי אנוש בוט, סמארטי
| הטבות ויחסי עבודה , מנהלת מערך תגמול| מיכל הדס 

מכבי שירותי בריאות

לתת את הלב| 14:10

סרורסיגל : מנחה
Chief Human Resources Officer  |

Kaltura

גיבורים מספרים
בובהיי |  | Chief People officerמינץנירית פלד 

'מושב ב'מושב א

יעל ספיר זהבי: מנחה
Tailor Brands | Chief People Officer

בשטראוס ישראל360גוון –גיוון כדרך חיים 
שטראוס | ל משאבי אנוש "סמנכ| אלונה מגור שוהם 

ישראל



תכנית עיר בשינוי
Max| ל משאבי אנוש "סמנכ| מיכל הלוי 

יד ביד לאורך כל הדרך
Natural Intelligence| ל משאבי אנוש "סמנכ| פלרנטע 

-)תהליכי הכשרות  (re-skillכמנוע לגיוס מגוון
אינטל ישראל| מנהלת גיוון והכלה | נועה הכהן 

העצמה ושימור נשים יולדות במגדל, ליווי
מגדל חברה  | סגנית מנהלת תחום משא | בביץאלה 

לביטוח
מיגור הגזענות במכבי

,  הטבות ויחסי עבודה, מנהלת מערך תגמול–מיכל הדס 
הטבות , סגנית מנהלת מערך תגמול–ד מיכל הורביץ "עו

מכבי שירותי בריאות| ויחסי עבודה 

שילוב עובדים על הרצף האוטיסטי בחטיבת  
א"והלהמודיעין 

אלביט מערכות| ל משאבי אנוש "סמנכ| יל 'גלית אברג

ארוחת צהריים וביקור בתערוכה| 14:30

טקס חלוקת פרסים לזוכים בתחרות המצוינות| 15:30


