יום שלישי 2 ,ביוני ,מלון דיויד אינטרקונטיננטל ,תל-אביב
08:00 - 05:00
11:00 – 08:00

11:00 - 10:00
11:00 - 11:00
11:58 – 11:00

10:00 – 11:58
15:00 – 10:00

18:00 – 15:00
16:00 – 18:00

התכנסות והרשמה
ברכות:
איתן מדמון ,מנכ"ל גלובס
דני מרגלית יו"ר  BDOזיו האפט
תמונות מצב ומגמות בשוק ההון
מנועי צמיחה ואתגרים של מערכות פיננסיות :בין שווקים בגאות לריבית בשפל
שיחות בשניים:
דוד ברודט ,יו"ר דריקטוריון לאומי עם חגי גולן ,עורך ראשי גלובס
חגי בדש ,מנכ"ל פסגות ויו"ר אגוד בתי השקעות עם רו"ח ארז סופר שותף מנהל  BDOזיו האפט
מוטי רוזן ,מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח עם חגי גולן ,עורך ראשי גלובס
הרצאה :חה"כ משה גפני ,יו"ר ועדת הכספים
הפסקה
חגיגת גיוסי החוב הקונצרני
אתגרי הרגולציה בשוק ההון
גופים זרים נוהרים לישראל בגלל הכסף הזול,
מהו המבנה הרצוי של הרגולציה הפיננסית בישראל
האם זה טוב למשקיעים ?
 1:1דורית סלינגר הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
בשיחה עם אלי ציפורי ,ס .עורך ראשי ועורך חדשות ,גלובס
 1:1יוסי ביינארט ,מנכ"ל הבורסה בשיחה עם רו"ח צבי
גל הרשקוביץ ,לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר ,סייע שיף ,שותף וראש האשכול הפיננסי BDO ,זיו האפט
בגיבוש התכנית הכלכלית של שר האוצר החדש משה כחלון
גילעד אלטשולר ,מנכ"ל משותף אלטשולר שחם
דני נווה ,יו"ר כלל חברה לביטוח
רו"ח עופר גרינבאום ,מנכ"ל לאומי פרטנרס חתמים
בנקאות,
לדיני
המרכז
פרופ' רות פלאטו-שנער ,ראש
רונית הראל בן-זאב ,מנכ"לית  S&Pמעלות
פיננסית
לרגולציה
מומחית
המכללה האקדמית נתניה,
דני ירדני ,סמנכ"ל השקעות ,אלטשולר-שחם
מנחה :סטלה קורן ליבר ,פרשנית בכירה ,גלובס
רפי ליפא ,יועץ הנפקות
אורי רבינוביץ מנהל השקעות ראשי ,הראל פיננסים
 1:1פרופ' שמואל האוזר יו"ר רשות ני"ע בשיחה עם אלי
מנחה :שי שלו ,עורך שוק ההון ,גלובס
ציפורי ,ס' עורך ראשי ועורך חדש ,גלובס
ארוחת צהריים
סייבר :האיומים ,הפרצות ,ההשפעות וההגנות
אשראי למשקי בית  -המהפכה בדרך!
מערכות פיננסיות תחת איום
תחום האשראי הקמעונאי בעולם עובר שינויים דרמטיים
מה צפוי לישראל ?
קרן אלעזרי ,אנליסטית ,מרצה וחוקרת אבטחת מידע,
 Gigaom Researchוסדנת יובל נאמן ,אונ' תל אביב
 1:1תמר יסעור ,ראש החטיבה הבנקאית ,בנק לאומי,
פנחס בוכריס ,שותףState of mind ventures ,
בשיחה עם עירית אבישר ,כתבת בנקים ,גלובס
רפ"ק מאיר חיון ,ראש יחידת סייבר ארצית להב 344
אורי פז ,מנכ"ל בנק ירושלים
דודי לוי ,סמנכ"ל ,רמות סוכנויות ביטוח
אילן רביב ,מנכ"ל בית השקעות מיטב-דש
מוטי רוזן ,מנכ"ל ,מנורה מבטחים ביטוח
עמית לוינשטיין ,מנכ"ל מיזם השקעות חברתיות e-loan
ד"ר נמרוד קוזלובסקי ,עו״ד ,שותףJVP Cyber Labs ,
תומר גוריאל ,מנכ"ל EZ Bob
מנחה :רועי פרידמן ,מנכ"ל בעלים ,רועי פרידמן FRC
מנחה :עירית אבישר ,כתבת בנקים ,גלובס
ניהול סיכונים
הפסקה
הפינטק הישראלי בתנופה
שחקנים חדשים במגרש
כסף מחפש תשואה
אפיקים חדשים במימון נדל"ן חשיפת חברות הסטארט-אפ
לאחר שנים של עליות ,איפה כדאי לשים את
הבולטות ביותר בתחום הטכנולוגיות
הכסף?
יוני אופיר ,סמנכ"ל ,מנהל
הפיננסיות
איתי בן זאב ,ראש חטיבת שוקי הון ,בנק לאומי
בשיחה  1:1עם רון שטיין ,כתב ביטוח ושוק ההון ,מערך האשראי ,אלטשולר
לירון ורמן ,מנהל מעבדת החדשנות
שחם
של סיטי בנק ישראל
גלובס
קרן
,
ושותף
יו"ר
ברוך,
דוד
אבי זאבי שותף מנהל ,כרמל ונצ'רס
גילעד אלטשולר ,מנכ"ל משותף אלטשולר שחם
יסודות
יובל טל ,יזם סדרתי בתחום
אורי גרינפלד ,כלכלן ראשי ,פסגות
ומנהל
שותף
ורדי,
מיקי
אמיר הסל ,משנה למנכ"ל ,מנהל חטיבת
()Borderfree, Payoneer
השקעות ראשי ,קרן ריאליטי
אמיר ברמלי ,יו"ר מייסד  wobiו-
השקעות ,הראל
אבי כץ מייסד ונשיא קרן
דני ירדני ,סמנכ"ל השקעות
RAK
הגשמה
אסף סרי מנהל אופרטיבי ,מודליטי
גיורא סרצ'נסקי ,מנהל השקעות ראשי ,עמיתים
מליסרון
מנכ"ל
אבי לוי
שאול בן שימול ,שותף בכיר בחברת הייעוץ של
טכנולוגיות
מנחה :דרור מרמור ,עורך
מנחה :אור קליר ,ראש אגף
BDOזיו האפט
נדל"ן גלובס
מנחה :רון שטיין ,כתב ביטוח ושוק ההון ,גלובס
אסטרטגיה ,בנק לאומי

*התכנייה נתונה לשינויים
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