8:30-9:15
9:15–10:00

בתכנית

10:00-11:00

11:20-12:45

12:45-13:30
13:30-14:30

התכנסות ,ארוחת בוקר קלה
פתיחה | מנהל התאחדות התעשיינים בצפון ,ליאור אפלבאום | מנכ"ל אפקט-טיב העצמה ומנהיגות ,שלומי הר-לב
הרצאות פתיחה | המוח הקוליקטיבי – ניהול משתף ומאפשר ,ענת לוי ,מנכ"לית יקבי רמת הגולן | ההון האנושי –
מרכיב מרכזי בשיפור הפריון ,שמעון משה ,מנהל משאבי אנוש קבוצת ישקר ,תפן
מושבים בקבוצות בנושא :מנועי הצלחה וצמיחה
קבוצה  | 1צוות הנהלה כמנוע לצמיחה והצלחת המפעל
מובילי המושב :אלון זימל ,מנכ"ל מתכת חניתה לשעבר | נתן קזאז ,מייסד אפקט-טיב
קבוצה  | 2דרג ניהולי ראשון כבסיס למצוינות תפעולית ושיפור הפריון במפעל
מובילי המושב :אלכס אדמיאן ,מנהל מחלקת מחסנים ב"אדמה אגן" | חן הדס זקן ,מנהלת משא"ן ב"אדמה אגן" | שגיא
תלמי ,יועץ נהולי בכיר אפקט-טיב
קבוצה  | 3שיפור תהליכי עבודה מרכזיים במערך הייצור כמנוע לשיפור יעילות המפעל
מובילי המושב :דויד סיטבון ,מנהל מחלקת הרכבות ,אורמת | איתי פרקש ,מנכ"ל מרק תעשיות ואחזקה | סיגל כהן
עוגן ,יועצת נהולית אפקט-טיב
מרתון  – TEDכלים וטיפים להובלת שינוי בארגון
ניהול בסביבה רב תרבותית גלובלית ,נועם שלסקי ,מנהל תפעול גלובלי ,עמיעד מערכות סינון | מנהיגות עסקית כמנוף
לשיפור הפריון בארגון ,נתן פרוינד ,מנהל אזור צפון בבנק הפועלים )לשעבר( | הובלת ארגון לצמיחה ,אייל טרייבר,
מנכ"ל "מייטרוניקס" ,עמק יזרעאל | איך מחוללים שינוי התנהגותי בקרב עובדים ומנהלים? שלומי הר-לב ,מנכ"ל
אפקטי-טיב
ארוחת צהריים
מלמידה ליישום – שיח פתוח אישי או קבוצתי | יועצי אפקט-טיב יקיימו שיח והיוועצות אישית או קבוצתית לכל
המשתתפים המעוניינים לבחון יחד אתגרים ,דילמות או סוגיות ניהוליות במפעלים שלהם לאור הלמידה במהלך הכנס.

עלות למשתתף )כולל מע"מ( :לחבר התאחדות התעשיינים או ללקוחות אפקט-טיב | ₪ 75 :לאחרים | ₪ 140 :התשלום באמצעות כרטיס
אשראי או בהמחאה לפקודת "אגודת בית התעשיינים ,חיפה" | ניתן להירשם עד ליום 20.7.17
*דמי ביטול :הודעת ביטול בכתב .ביטול לאחר  24.7.17או אי הגעה לאירוע תחייב בתשלום דמי ביטול בגובה של  50%לנרשם/ת.
לפרטים נוספים:
ליאור אפלבאום ,מנהל התאחדות התעשיינים-מרחב צפוןleor@industry.org.il 04-8524202 ,
אדריאנה אלישע ,סמנכ"לית פיתוח עסקי חברת אפקט-טיב adrianae@effect.org.il 050-8504344

להרשמה <<

