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לראשונה!
כנס עם אוויר נקי
באמצעות מערכת

טיהור האוויר
מבית תדיראן

WorkTech 2022
האנשים במרכז

 מנחה: גולן פרידנפלד, סגן עורכת כלכליסט

התכנסות 

 האנשים במרכז: איך עולם ה־WorkTech מגשים את החזון
של עולם העבודה המודרני 

 HiBob רוני זהבי מייסד משותף ומנכ"ל

View From the Top: האם אפשר לייצר תרבות ארגונית
מרחוק ואיך הטלטלה בעולם העבודה אילצה את המעסיקים

לחשוב מחוץ לקופסא 
מנחה: מאיר אורבך כלכליסט

Gong.io עמית בן דב מייסד משותף ומנכ"ל
Guesty ורד רביב שוורץ נשיאת

Melio מתן בר מייסד משותף ומנכ"ל
HiBob רוני זהבי מייסד משותף ומנכ"ל

The Great Resignation: העזיבה הגדולה בשוק העבודה 
וכיצד היא עיצבה אותו מחדש

דנה מאור שותפה בכירה במקינזי העולמית

 Work Talks #1 - טכנולוגיה בשירות המהפכה:
 סדרת הרצאות על הטכנולוגיות החדשות והטרנדים החמים

בניהול המשאב האנושי 

 The Global Revolution of Remote Work - the Rise of
 Digital Nomads

Fiverr ,COO הילה קליין

הטכנולוגיה בשירות המאבק על הטאלנט
Compete עמית רפפורט מייסדת משותפת ומנכ"לית

תמיכה רגשית כמנוע צמיחה של העובד
Checkmarx ,עומר סולומון סמנכ"ל חוויית ופיתוח עובדים

 8:30

9:30

 10:15

מניהול כוח אדם ל־Chief of Heart: איך נראית האבולוציה
 של ניהול המשאב האנושי ומה האתגרים החדשים שעומדים

בפני מנהלי ומנהלות הHR מסביב לעולם
CTech מנחה: ג'יימס ספירו

Claude Silver Chief Heart Officer, VaynerMedia
 Anja Leschly CHRO, Conscia A/S

 Stella Voulgaraki Chief People Officer, Kaizen
Gaming

Work Talks #2 - טכנולוגיה בשירות המהפכה:
סדרת הרצאות על הטכנולוגיות החדשות והטרנדים החמים

בניהול המשאב האנושי 

מהפכת הפינטק בעולם העבודה 
 Sorbet ויטל אילת־רייכל מייסדת משותפת ומנכ"לית

Reskill ,Upskill ועליית האקדמיות הפנים־ארגוניות 
 Elevation אבי שניר מייסד ומנכ"ל

 Unboxable Presents: From Undiscovered Talent to
 Top Performer

Unboxable ירדן אסא מייסדת משותפת ומנכ"לית

Let’s Make Hybrid Work 
Anywell גדי רויז מייסד משותף ומנכ"ל

הופכים את השוליים למרכז: גיוון תעסוקתי זה לא רק ערכי,
זה גם כלכלי 

מנחה: צבי זרחיה כלכליסט
יפעת בכור מנכ"לית יוניסטרים 

יואב מעוז מנכ"ל עתידים 
ד"ר רמזי חלבי יו"ר צופן 
ענת צור מנכ"לית תפוח 

הדעה הנגדית: למדו אהבה, לא )רק( תכנות
ד"ר רועי צזנה חוקר עתידנות עם המדריך למקצועות העתיד

ומבט מרענן על שוק העבודה

בראנץ׳

10:45

11:10

 11:40

 12:00

הפקה: בחסות:

 12:15

Sold Out !


