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תוכנית הכנס:
מושב פתיחה

מופע | שירים שנשארים, תירי ואמיר ממפעל פוליכד בשפיים.
ברכות, טקס החלפת מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית, פרידה מאופיר ליבשטיין וקבלת מרים דרוק.

הרצאה | נירה שמיר, הכלכלנית הראשית של בנק דיסקונט  - "כלכלת ישראל: בין חזון למציאות - מגמות ואתגרים".
סרטון | התקדמות בניית הנמלים החדשים של ישראל - נמלי ישראל. 

הרצאה | נדב איל, עורך חדשות החוץ של ערוץ 10 - המרד נגד הגלובליזציה. בחסות ביטוח חקלאי - כי בעצם זה שלך.
.BDO מושב חדשנות בתעשייה | מנחה: רו"ח דורון שטיין - שותף, ראש אשכול תעשייה והתיישבות

.Blockchain - Socialist Driven Technology :בהרצאה ,Orbs אוריאל פלד, מייסד שותף
הרצאות קצרות - פתרונות טכנולוגיים וחדשנים לתעשייה:

מלי ביצור פרנס, מנכ״לית Tefen ישראל - Lean הישן והטוב בחליפת Industry 0.4 החדש.
שי גרשון, מנכ״ל משותף, קונטאל טכנולוגיות - המפעל החכם הלכה למעשה.

אלעד יאורי, מנכ"ל - Southup חממה טכנולוגית שער הנגב. 
הרצאה |  דר׳ קירה רדינסקי, המירוץ לחיזוי העתיד של הרפואה. בחסות genie - אין סוף ליכולות.

המשקיעים | מפגש מרתק של מנכ"לים וסטרטאפיסטים | בהנחיית אודי פלד – יו"ר קמע.
הסטרטאפים: Brevel, BFS, QLT, TevaTronic, LivEgg, יפגשו על הבמה עם המנכ"לים:

מנשה שלום - מנכ"ל צמח-מפעלים אזוריים ומשקי עמק הירדן, שרון  אלפסי – מנכ"לית ענא גל,
דגן לוין – ראש אגף משק וכלכלה, מנכ"ל קרן קמ"ע, מיקי לזר – יו"ר משקי הדרום,

רפי נבו - מנכ"ל המשתלה ומנהל החדשנות של איגוד התעשיה הקיבוצית.

סיכום האקתון אתגרים | תוצרי האקתון אתגרים - דולב-סולב בשיתוף איגוד התעשייה הקיבוצית בנושא מדינות 
מתפתחות - קידום חדשנות, שיתופי פעולה ויצירת נישה עסקית חדשה בתעשייה.

סלסו המר - מנכ"ל דולב ומיכל צורן - מנהלת סחר בינלאומי והזדמנויות עיסקיות באיגוד התעשיה הקיבוצית. 

המרוץ אחר הטכנולוגיה
יום ג׳ 25.12.18 יז׳ טבת תשע״ט | בין השעות 8:00 - 15:00 | במתחם אווניו, אייר-פורט סיטי

מוזמנים: מנכ"לים ויו"רים בתעשייה ובקיבוץ וממלאי תפקידים מרכזיים

www.kia.co.il | kia@kia.co.il :צוות איגוד התעשייה הקיבוציתלהרשמה |

דר׳ קירה רדינסקי, 
מדענית במדעי 

המחשב. ההרצאה 
תעסוק בנושא: המרוץ 

לחיזוי העתיד של 
הרפואה - השימוש 

בבינה מלאכותית 
לטובת קידום הרפואה; 

המאפשר בדיקת 
השפעות לוואי של 
תרופות על מיליוני 

אנשים וזאת באמצעות 
שימוש בטכנולוגיות 

.Big Data

נדב איל, עורך חדשות 
החוץ של חדשות 10.

נדב איל סוקר 
בהרצאתו את ביטויי 
המרד החל מניצחונו 

של דונלד טראמפ 
בבחירות, דרך הטרור 

האיסלאמי ומשבר 
הפליטים העולמי ועד 

לפרישתה של 
בריטניה מהאיחוד 

האירופי.

ההרצאה בחסות:

ההרצאה בחסות:

אין סוף ליכולות
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