כנס רשות החדשנות 2019
From Startup Nation To
Smartup Nation
תאריך ושעת האירוע

הרשמה לאירוע

מיקום

ב-
20/01/2019
שעה:
08:30 - 15:30

02/12/2018 - 01/01/2019

מוזיאון תל אביב ,אולם אסיא )האגף
החדש( בכתובת :שדרות שאול המלך
 ,27תל אביב )חניה בתשלום בחניוני
האזור(

יצירת קשר

שתפו

conference2019@innovationisrae
l.org.il

יש לכם/ן חברים/ות שהאירוע יכול לעניין
אותם/ן? תהיו חברים ושתפו אותם/ן!
●

●

●

על האירוע
ההרשמה לאירוע נסגרה
השנה רשות החדשנות עורכת כנס שמציג את תמונת המצב של תעשיית החדשנות הישראלית .במסגרתו תציג
הרשות ניתוח שנתי מקיף של מצב החדשנות בישראל בשנת  2019ותדון במגמות עתידיות שישנו את פני
תעשיית ההיי-טק.
הכנס יספק נקודת מבט לחדשנות בינלאומית באמצעות הרצאת אורח של בכיר בתעשיית החדשנות
הבינלאומית.
הכנס ילווה את השקת דו"ח החדשנות לשנת  2019וידון בסוגיות המרכזיות העולות בדו"ח.
המושבים בכנס יפתחו בהצגה של הסוגיות המרכזיות העולות מהדו"ח ,על ידי בכירים ברשות החדשנות ,וימשיך

בדיון במושב בו ייקחו חלק בכירי עולם הטכנולוגיה ,הכלכלה ,הממשל והעמותות הישראליות.
דו"ח החדשנות מתפרסם מזה  4שנים ,וסוקר את המגמות ,התמורות ומאפייני ההיי-טק הישראלי ,מציג את
אתגרי המשק העיקריים וכן מספק פתרונות להתמודדות איתם.
הדו"ח מוגש מדי שנה למקבלי ההחלטות בממשלה ,ובראשם לראש הממשלה ושר הכלכלה .בנוסף ,הוא מופץ
לקהל הרחב ,בדגש על תעשיית ההיי-טק ,משקיעים ויזמים.

את הכנס תנחה עמליה דואק ,עיתונאית וכתבת הכלכלה של חדשות .2
בין המשתתפים במושבי הכנס:
ענת גואטה ,יו"ר הרשות לניירות ערך; אבי שמחון ,יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה; יוסי מטיאס ,סגן נשיא
 ;Googleעדי סופר תאני ,מנכ"לית  Facebookישראל; שלי לנצמן ,מנכ"לית מיקרוסופט ישראל; ציפי עוזר-
ערמון ,מנכ"לית ; Lumenisעודד כהן ,סגן נשיא בIBM -העולמית ,מנכ"ל מעבדות המחקר  IBMחיפה; רפי
סווירי ,נשיא  ;WalkMeאלדד מניב ,נשיא  ;Taboolaאפי כהן ,מייסד ו ;Datorama, CTO-יורם טיץ ,מנכ"ל-
משותף  ;EYדפנה ליפשיץ ,מנכ"לית עמותת תפוח; רות פולצ'ק ,יזמית ,מייסדת ומנכ"לית ; SHE CODESענת
נשיץ ,מייסדת-שותפה אורבימד; רוני ממלוק ,מנכ"לית איילה פארמה ,שרי רוט ,שותפה מייסדת של קמא-טק
ומנהלת , Bontactעמיר לונדון ,מנכ"ל  Kamadaובכירים נוספים.
*הכנס הוא למוזמנים בלבד ,ומיועד לקהל של מנכ"לים של חברות טכנולוגיה ,משקיעים ,מנכ"לים של קרנות
השקעה ,בכירי ממשל ואנשי תקשורת.
**יתכנו שינויים בתכנית הכנס

לדף הכנס בשפה האנגלית לחצו כאן

סדר יום
09:15-08:30

קבלת פנים

מנחת האירוע :עמליה דואק

9:30-9:15
10:00-09:30
הצגת דו"ח רשות
החדשנות לשנת
 :2019מנהל חטיבת
אסטרטגיה וכלכלה
ברשות החדשנות,
אורי גבאי

10:45-10:00

ברכות :שר הכלכלה והתעשייה ,מר אלי כהן | יו"ר רשות החדשנות והמדען
הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה ,ד"ר עמי אפלבום
תמונת מצב החדשנות בישראל  :2019מנכ"ל רשות החדשנות ,מר אהרון
אהרון

מושב  :1סדר עולמי חדש – האם ישראל תעמוד באתגר?

מנחה :סמי פרץ ,פרשן בכירThe Marker
הצגת נושא המושב :שגיא דגן ,מנהל זירת חברות בצמיחה ברשות החדשנות
משתתפי המושב :ענת גואטה ,יו"ר הרשות לניירות ערך | יורם טיץ ,מנכ"ל משותף |  EYערן יעקב ,יו"ר
רשות המיסים | אראל מרגלית ,יו"ר המייסד של קרן הון הסיכון , JVPושל ארגון "יוזמה לאומית" | עודד
כהן ,סגן נשיא בIBM -העולמית ,מנכ"ל מעבדות המחקר  IBMחיפה | יו"ר ות"ת ,פרופ' יפה זילברשץ

11:30-10:45

מושב  :2מרוץ העוצמה הטכנולוגית – מהו היתרון הבא של אומת הסטרטאפ?
מנחה :מאיר אורבך ,עורך הטכנולוגיה ,כלכליסט

הצגת נושא המושב :ד"ר אביב זאבי ,מנהל זירת תשתיות טכנולוגיות ברשות החדשנות
משתתפי המושב :יוסי מטיאס ,סגן נשיא |  Googleעדי סופר תאני ,מנכ"לית  Facebookישראל | שלי
לנצמן ,מנכ"לית  Microsoftישראל | רפאל סווירי ,נשיא |  WalkMeאלדד מניב ,נשיא| Taboola
ציפי עוזר ערמון ,מנכ"ליתLumenis

12:00-11:30
12:05-12:00
12:35-12:05
12:40-12:35
13:30-12:40
מנחה :ענבל
אורפז ,מומחית
לאקוסיסטם
הטכנולוגי,
יועצת
אסטרטגיה
הצגת נושא
המושב :נעמי
קריגר כרמי,
ראש הזירה
החברתית
ציבורית ברשות
החדשנות

הפסקה
התייחסויות התעשייה :שרגא ברוש – יו"ר התאחדות התעשיינים
הרצאת אורח :לאן הולכת אירופה? ז'אן אריק פיקה ,מנכ״ל - DG RTD
המשרד למחקר וחדשנות הנציבות האירופית
התייחסויות התעשייה :קארין רובינשטיין מאייר ,מנכ"ליתIATI
מושב  :3גיוון בהייטק – אג'נדה חברתית יפה או מענה אמיתי למחסור בכוח
אדם מיומן?

מנחה :ענבל
אורפז ,מומחית
לאקוסיסטם
הטכנולוגי,
יועצת
אסטרטגיה
משתתפי המושב:
אבי שמחון ,יור
המועצה הלאומית
לכלכלה | דפנה
ליפשיץ ,מנכ"לית
עמותת תפוח|
רות פולצ'ק,
מייסדת ומנכ"לית
| She Codes
אפי כהן ,מייסד
| Datorama
שרי רוט ,שותפה
מייסדת קמא-טק
ומנהלת
| Bontact
אמאל איוב,
מנהלת פרויקטים
ומהנדסת מו"פ,
עדשות חניתה

14:30-13:30

מושב  :4תעשיית הפארמה – מה יאיץ את הפריצה?

הרצאת פתיחת המושב :סוזן ווינדהם באניסטר ,מומחית לאסטרטגיית חדשנות בתחום
הביומד
מנחה :גלי ויינרב ,כתבת המדע והביומד בגלובס
הצגת נושא המושב :אניה אלדן ,ראש זירת הזנק ברשות החדשנות
משתתפי המושב :ענת נשיץ ,מייסדת שותפה של אורבימד | רוני ממלוק ,מנכ"לית איילה פארמה|
עמיר לונדון ,מנכ"ל קמהדע | אורי הדומי ,מנכ"ל מזור רובוטיקה | פרופ' יחזקאל ברנהולץ ,המכון
למדעי הרפואה האוניברסיטה העברית | ד"ר מיכל רוזן צבי ,מנהלת תחום מידע רפואי במעבדות
המחקר העולמיות שלIBM

15:30-14:30

ארוחת צהריים ונטוורקינג

הרשמה
ההרשמה לאירוע סגורה

