
8:00-9:00    התכנסות
 

9:00-10:45   מליאת פתיחה | במה מרכזית
 

A Vision for Israeli CSR Leadership     9:00             
                         מנחה: מומו מהדב | מנכ"ל, מעלה

)G4S לשעבר( G1 ,מיקי אדיב | מנכ"ל                         
                         ח"כ גלעד ארדן | השר לנושאים אסטרטגיים

                         איתי בן-זאב | מנכ"ל, הבורסה לניירות ערך

             9:45     טקס פתיחת מסחר | בהשתתפות ראשי החברות המדורגות בדירוג מעלה לאחריות תאגידית

Showcasing Innovation for Good Life     9:55             
 Huffington post מנחה: ג'ו קונפינו | עורך החדשנות של אתר                         

  P&G ,ווירג'ני הלייאס | סמנכ"לית קיימות העולמית                         
Microsoft ,מישל ואן דר בל | סגן נשיא של אזור אירופה, מזרח תיכון ואפריקה                          

Nordea bank ,סאשה בסיליק | ראש קבוצת השקעות אחראיות                          
                          פרופ' אייל שמעוני | סמנכ"ל טכנולוגיה, קבוצת שטראוס                        

                         אבינועם ספיר | מנכ"ל טבע ישראל, מנהל אשכול מדינות אפריקה ומזרח-תיכון, 
                                                    ומנהל החדשנות בשווקים המתפתחים, טבע ישראל

11:15-14:30   מושבים על פי המסלולים השונים 
 

רכש
Promoting Responsible Procurement     13:00-14:00

שולחן עגול בנושא גז בתחבורה
 Could Natural Gas Drive Sustainable       12:13-13:45

                                                                        Transportation in Israel?       

אחריות תאגידית
Smarter Partnerships between Cities      11:15-12:15

                                                                                   Businesses and Communities  
Introduction to Integrated Reporting     14:00-14:45

סביבה
 The Role of IT Solutions in Meeting         13:00-14:15

                                                                                           Sustainability and  Environmental     
                                              Challenges     

 
14:00-15:00  טקס אות הגיוון על שם דב לאוטמן 2017

                           ח"כ גילה גמליאל | השרה לשיווין חברתי
                           נועם לאוטמן | יו"ר, קרן לאוטמן; יו"ר דלתא גליל

Happy Hour     15:00-16:00

ביומו השני של הכנס, 30.11.17 יתקיימו מגוון סיורים
 בנושאי חדשנות חברתית - סביבתית ברחבי הארץ 
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חדשנות 
 The Innovative Business of Social Offering    11:15-12:45

משאבי אנוש, רווחה והדרכה
Closing the Digital Gap for all Employees       11:15-12:45

  2035: Longevity meets the Future 
  Labor Market

שיווק ושירות
Content meets Values meets Branding            11:15-12:30

 Redefining the Balance of Power                       12:30-13:30
 between Customer and Business                                         

כספים וקשרי משקיעים
 How can Israeli Market Leaders Attract           11:15-12:30
  Sustainable Investors?    

Living Up to ESG Expectations – A Dialogue        12:45-14:00
between Analysts and Israeli Companies                              

13:00-14:15 


