ועידת ישראל לעסקים
יום א'  -ב' 6 - 7 ,בדצמבר
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל ,ת"א
יום ראשון 6//2/21/5
09000 - 08000
11000 - 09000

11000 - 11000
11054 - 11000

התכנסות והרשמה
סדר עולמי ישן  -כאוס עולמי חדש
אי שוויון עולמי ,מלחמת הדתות והשפעתה ,מרכז הכובד הבא של הכלכלה
ברכות 0איתן מדמון ,מנכ"ל גלובס; רון חולדאי ראש העיר תל אביב -יפו
פרופ' ברנקו מילנוביץ' ,נשיא המרכז ללימודים מתקדמים ,City University of New York ,חוקר בכיר בעולם בנושא אי-שוויון גלובלי
אלן קופרמן ,חוקר בכיר בתחום השינויים במפת הדתות העולמיתPew Research Center ,
ציון קינן ,מנכ"ל בנק הפועלים
מרטין וולף ,עורך משותף ופרשן כלכלי ראשי Financial Times ,בשיחה עם ריצ'ארד קווסט ,עיתונאי ומנחה טלוויזיה ,רשת CNN
השגריר צ'רלס ריס ,סגן נשיא ,מכון המחקר  ,Randלשעבר דיפלומט בשגרירות ארה"ב בבגדד ושגריר ארה"ב ביוון
מנחה 0ערד ניר ,עורך חדשות החוץ ,חדשות ערוץ 2
הפסקה
תפיסות עולם המשנות חיים
החדשנות שמעצבת את האנושות
אליזבת' קוגן ,מנהלת מו"פ גנרי,
חדשנות וטכנולוגיות חדשות ,טבע
ישראל אייבי ,סמנכ"ל בכיר
לקוחות עסקיים בפלאפון
סיון יערי ,מייסדת ומנכ"לית
אינוביישן אפריקה ,זוכת פרס
האו"ם לחדשנות
אורי בן פורת ,סמנכ"ל קיימות,
קבוצת שיכון ובינוי
פרופ' שולמית לבנברג ,הפקולטה
להנדסה ביו-רפואית ומכון ראסל
ברי לננו-מדעים וננו-טכנולוגיה,
הטכניון; דר' רועי צזנה ,מומחה
לננו-טכנולוגיה ועמית מחקר
בסדנת יובל נאמן למדע טכנולוגיה
וביטחון ,אונ' ת"א ; עדי סופר
תאני ,מנכ"לית ישראל,
Facebook
מנחה 0ליאת רון ,גלובס

כללי משחק חדשים בענף הנדל"ן והתשתיות
שוק ההון ובנקאות 0תמונת מצב
ניתוח מגמות בשוק הישראלי נוכח המציאות הגלובלית היבטים כלכליים
פרופ' מוריס אוסטפלד,כלכלן ראשי ,קרן המטבע
הבינלאומית ( ,)IMFלשעבר חבר המועצה הכלכלית
 , The White Houseמחבר הספר" :ההיסטוריה של
שוקי ההון הבינ"ל"
דורית סלינגר ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
משרד האוצר
ד"ר חדוה בר ,המפקחת על הבנקים ,בנק ישראל
חגי בדש ,מנכ"ל פסגות ,יו"ר איגוד בתי השקעות
מ TLV -ל NASDAQ-וחזרה  -איך הופכים את
הבורסה בתל אביב למרכז פיננסי בינלאומי?
שיחה  01:1פרופ' שמואל האוזר ,יו"ר רשות ני"ע עם
מאיר סנדי פרוכר ,סגן יו"ר NASDAQ
מבוא והנחייה 0שי שלו ,עורך שוק ההון ,גלובס

אביגדור יצחקי ,ראש מטה הדיור הלאומי,
משרד האוצר
ח"כ אלי כהן ,יו"ר ועדת הרפורמות
פרופ' אבי שמחון ,האוניברסיטה העברית,
לשעבר יועץ כלכלי בכיר לשר האוצר
מנחם לייבה ,מנכ"ל עיריית תל-אביב – יפו
יצחק בלומנטל ,מנכ"ל בפועל ,חברת נמל
אשדוד
ליאור ברדוגו ,יו"ר פרי נדל"ן
רפי כחלון ,מנכ"ל פרי נדל"ן
עו"ד ד"ר יצחק לקס ,יו"ר מועצת המנהלים,
חברת עמידר
חן שפירא ,מנכ"ל שפיר מגורים
ישראל שפירא ,מנכ"ל ומבעלי חברת שפיר
הנדסה
מנחה 0דרור מרמור ,עורך נדל"ן גלובס

מגלים עולם באפריקה
הזדמנויות והשקעות
פרופ' יוג'ין קנדל ,מנכ"ל,
סטארט אפ ניישן סנטרל
סטיב מוטבאזי ,מנהל ,הוועד
לפיתוח רואנדה
מוריס קאג'מי ,מנכ"ל ,פיבוט
אקסס
יריב כהן ,יו"ר ,חברת
השקעות Kaenaat
פרופ' גליה צבר ,לימודי
אפריקה ,החוג להיסטוריה של
המזה"ת ואפריקה ,אונ' ת"א
ניל קורני ,מנכ"ל סיטי ישראל
מנחה 0פרופ' גלן יאגו ,מנהל
מרכז מילקן לחדשנות במכון
ירושלים לחקר ישראל
מנחה 0גלן יאגו ,מנכ"ל מרכז
חדשנות מילקן ,מכון ירושלים
לחקר ישראל וחוקר בכיר
במכון מילקן

לפרטים נוספים והרשמה חייג *8855
עמוד - 1 -מתוך 7

ועידת ישראל לעסקים
יום א'  -ב' 6 - 7 ,בדצמבר
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל ,ת"א
10000-11054
14000-10000

14000 - 14000
11000 -14000

ארוחת צהריים
אימפריות בתנועת מטוטלת
מדינות וחברות מול אתגרי השינוי  -תרחישים בכלכלה העולמית
פרופ' מוריס אוסטפלד ,כלכלן ראשי ,קרן המטבע הבינלאומית ( )IMFלשעבר חבר המועצה הכלכליתThe White House ,
סטיבן קינג ,כלכלן ראשי ,בנק HSBC
ד"ר דיוויד וו ,ראש המחקר הגלובלי וראש תחום מטבע חוץBank of America Merrill Lynch ,
ארז ויגודמן ,נשיא ומנכ"ל טבע
סוון סמית' ,שותף בכיר ,מנהל McKinsey Europe
מנחה :ריצ'ארד קווסט ,עיתונאי ומנחה טלוויזיה ,רשת CNN
הפסקה
מינוס עולמי
תרחישים פיננסים גלובליים -מהיכן יגיע משבר החובות הבא?
ד"ר כריסטיאן קלר ,ראש תחום מחקרים כלכליים Barclays ,העולמי
יאיר סרוסי ,יו"ר בנק הפועלים ויו"ר איגוד הבנקים

שר האוצר ,מר משה כחלון
11000– 11000
18000 - 11000

הפסקה
איפה לשים את הכסף
לאן פונים השווקים?
סטיבן קינג ,כלכלן ראשי ,בנק HSBC
ד"ר דיוויד וו ,ראש המחקר הגלובלי וראש תחום
מטבע חוץ Bank of America Merrill
Lynch
ד"ר כריסטיאן קלר ,ראש תחום מחקרים
כלכליים Barclays ,העולמית
אבי טיומקין ,יועץ לקרנות גידור בינלאומיות
פול בלוסטיין ,חוקר במכון  Brookingsלחקר
מדיניות חברתית  ,חוקר בכיר במרכז לחדשנות
במדיניות חוץ )(CIGI

הביטחון כנשק כלכלי
התעשיות הביטחוניות בשוקי העולם
אמיר לוי ,ראש אגף התקציבים משרד
האוצר
מישל בן ברוך ,ראש סיב"ט ,אגף היצוא
הביטחוני ,משרד הביטחון
בצלאל מכליס ,מנכ"ל אלביט מערכות
אבי פלדר ,נשיא ומנכ"ל תע"ש
אלוף (מיל') ישראל זיו ,נשיא גלובל
סי.אס.טי
ד"ר דפנה גץ ,חוקרת בכירה ,מוסד
שמואל נאמן
מנחה 0יובל אזולאי ,כתב תעשיה ובטחון,
גלובס

ארכיטקטורה של חשיבה שיווקית
חוק "דג הזהב" דרך ליצירת מיתוג ובידול
עסקי ושיווקי לחברות באמצעות שילוב
ערכים
סטן פלפס ,מייסד חברת 9 INCH
פאנל דיון 0פרסומאים מדברים על החברה
הישראלית
יוסי לובטון ,מנכל באומן בר ריבנאי סאצ'י
& סאצ'י
רמי יהודיחה ,מנכ"ל ובעלים פרסום
Lead
יגאל שמיר ,שותף ,גליקמן שמיר סמסונוב
יניב ויצמן ,מנכ״ל ובעליםteenk ,
עינת יוזנט רביד ,מנכ"ל יהושע TBWA
יורם לוי ,שותף ומנהל קריאייטיב ,ברוקנר
יער לוי
מנחה 0לי-אור אברבך ,עורך פירמה ,גלובס

18000
סין  -עתיד מדיניות סחר החוץ
כיצד ישראל משתלבת בתמונה
רבקה זפרט ,מייסדת ומנכ"לית
מרכז ישראל-אסיה
וו צ'ן ,עורך לענייני סין,
Economist Global
Business Review
ליינול פרידפלד ,מנכ"ל ,קרן
ישראל-אסיה וכותב שותף
לספר "סין וישראל"
רועי פדר ,מנכ"ל APCO
ישראל
מנחה 0לוסי אהריש ,מנהלת
הפריים-טיים ,ערוץ החדשות
הבינלאומי i24news
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ועידת ישראל לעסקים
יום א'  -ב' 6 - 7 ,בדצמבר
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל ,ת"א
19000 -18000
19000

19000

הפסקה
מדיניות המס בישראל והמאבק בהון השחור
האם נטל המס בישראל גבוה מדי?
משה אשר ,ראש רשות המסים
השופט (בדימוס) פרופי דן ביין ,שותף מייסד ,פרופי ביין ושות' ,יו״ר ועדת המיסים ,לשכת עורכי הדין מחוז חיפה
עו"ד טלי ירון-אלדר ,שותפה מנהלת ,ירון-אלדר ,פלר ,שורץ ושות' ,נציבת מס הכנסה לשעבר.
עו"ד משה מזרחי ,שותף מייסד ,משרד משה מזרחי ,נח קריגל ולשעבר היועץ המשפטי של רשות המסים
רו"ח ראם עמינח ,שותף מייסד במשרד שטיינמץ עמינח ,לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל
מנחה 0עו"ד אלה לוי-וינריב ,כתבת ופרשנית משפט ומיסוי ,גלובס
ישראל בראי העולם
פיטר ביינרט ,מרצה לעיתונאות ,City University of New York ,כותב עבור  .New York Times, TIME Magazineמחבר הספר" :משבר הציונות" .נחשב לדובר
השמאל היהודי האמריקאי
רבי שמולי בוטח ,מייסד ומנכ"ל The World Values Network
מנחים 0נטלי סלומון ,מנהלתTel Aviv International Salon ,
מייקל דיקסון  ,מנכ"ל Stand with us Israel
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ועידת ישראל לעסקים
יום א'  -ב' 6 - 7 ,בדצמבר
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל ,ת"א
יום שני 5//2/21/5
09000 - 08000
10054 - 09000

11014 - 10054
11000 - 11014

10000-11000
15054-10000

התכנסות והרשמה
דומינו מזרח תיכוני  -המזרח התיכון :היבטים כלכלים ,תרחישים מדיניים-ביטחוניים
מבוא 0חגי גולן ,עורך ראשי ,גלובס
השגריר צ'רלס ריס ,ס .נשיא ,מכון המחקר  , Randלשעבר דיפלומט בשגרירות ארה"ב בבגדד ושגריר ארה"ב ביוון –
חמשת התרחישים לעתיד הסכסוך הישראלי -פלסטיני :ניתוח כלכלי
מייקל סינג ,מנכ"ל Washington Institute ,למדיניות המזה"ת .לשעבר יועץ אסטרטגי לנושא המזה"ת .The White House ,לשעבר יועץ לקולין פאוול ולקונדוליסה רייס.
אלוף (במיל') גיורא איילנד ,לשעבר ראש המועצה לבטחון לאומי
אהוד יערי ,פרשן לענייני המזה"ת ,חדשות ערוץ 2
מנחה 0אליוט גוטקין ,עורך דסק המזרח התיכוןBloomberg Television ,
הפסקה
מבט מעבר לאופק "מגמות בשווקים העולמיים -לאן הולכת ישראל? לאן הולך העולם?"
הנשיא התשיעי ,מר שמעון פרס בשיחה עם ריצ'ארד קווסט ,עיתונאי ומנחה טלוויזיה ,רשת CNN
נגידת בנק ישראל ,ד"ר קרנית פלוג בשיחה עם חגי גולן ,עורך ראשי גלובס
ארוחת צהריים
עולה לנו בבריאות
זהירות ,דרקון לפניך
אדריכלות ניהולית
כל הגז הזה
כמה עולה לנו האי-שוויון?
תרחישים עולמיים ומקומיים גלובלית
מערכת הבריאות בעידן של
סין -לאן פניה במאזן הכוחות
הקשרים הסמויים בין אי-שוויון ,צמיחה וגלובליזציה
פרופ' ברנקו מילנוביץ' ,מחבר הספר" :אלה שיש
רפורמות
עיצוב ופיתוח תהליכים הגלובלי
בתחום האנרגיה והגז
בעולם",
להם ואלה שאין להם :התפתחות האי שוויון
שר הבריאות ,מר יעקב
יובל
ד"ר
האנרגיה,
ר
ש
צ'רלס ו .פרימן ,מנהל
ניהוליים
ללימודים
חוקר מוביל לנושאי אי שוויון ,נשיא המרכז
ליצמן
שטייניץ
חמי פרס ,מייסד קרן
בינלאומיForbes-Tate ,
City
מתקדמיםUniversity New NY ,
ח"כ איתן כבל ,יו"ר וועדת
לייעוץ עסקי באסיה
פיטנגו
פרופ' גבי בן נון ,המחלקה
פיטרסון
מכון
ד"ר קרוליין פרוינד ,חוקרת בכירה,
וו צ'ן ,עורך לענייני סין,
ציפי עוזר ערמון
הכלכלה
לניהול מערכות בריאות,
לכלכלה בינלאומית ( .)PIIEבעברה הכלכלנית
Economist Global
יוסי אבו ,מנכ"ל דלק
מנכ"לית לומניס
אונ' בן גוריון; רן סער,
הראשית למזרח התיכון בבנק העולמי
Business
Review
אל
מנכ"ל
מימון
דוד
מנהל
,
זומר
ביני
;
קידוחים
מנכ"ל מכבי שירותי בריאות
העברית
האונ'
לכלכלה,
פרופ' יוסף זעירא ,המחלקה
על
ארצי נובל אנרג'י ישראל;
יפה בן ארי ,סמנכ"לית ,ראש יאיר פינס ,סגן הממונה על
ירוחם
מיכאל ביטון ,ראש העיר
ד"ר עודד ערן ,חוקר בכיר ,יפה ויגודסקי ,יו"רית
אגף כלכלה ,משרד החוץ ;
התקציבים ,משרד האוצר
הקואליציה
ומנהלת
מייסדת
עו"ס אורנה עמוס,
פרופ' ליאו ליידרמן ,אוני'
מעגלים
המכון למחקרי ביטחון
רענן סעד ,משנה למנכ"ל
בן
באוניברסיטת
מרצה
ישירה,
הארצית להעסקה
ארן אלסנר ,מנכל
ת"א היועץ הכלכלי הראשי
לאומי ,לשעבר שגריר
וסמנכ"ל השיווק ,ביטוח
גוריון בנגב ,חברה בעמותת "אנו"
בנק הפועלים
מחלבת טרה
ישראל בירדן ובאיחוד
ישיר
משרד
עבודה,
והסכמי
קובי אמסלם ,הממונה על שכר
הראשי,
המדען
,
חסון
אבי
ראש
,
ברין
נחמה
עו"ד
האירופי
פרופ' ארי שמיס ,מנהל
האוצר
ממובילי
,
ברלב
לי
אור
משרד הכלכלה
מחלקת חברות ושוק
ביה"ח הכללי ,המרכז
חדשות,
ועורך
ראשי
עורך
סגן
ציפורי,
אלי
מנחה0
הון ,גולדפרב זליגמן
מאבק הגז וממקימי "צדק
הרפואי ע"ש שיבא
גלובס
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ועידת ישראל לעסקים
יום א'  -ב' 6 - 7 ,בדצמבר
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל ,ת"א
חברתי -חדר המצב
פרופ' יוג'ין קנדל ,מנהל
סטארט אפ ניישן סנטרל ,
לשעבר ראש המועצה
הלאומית לכלכלה

מנחה 0אודי אהרוני,
מנכ"ל להב פיתוח
מנהלים ,הפקולטה
לניהול אונ' ת"א

מנחה 0פול בלוסטיין ,חוקר
במכון  Brookingsלחקר
מדיניות חברתית  ,חוקר בכיר
במרכז לחדשנות במדיניות
חוץ )(CIGI

פרופ' (מ"ק) חן שפירא,
מנהלת מרחב חיפה וגליל
מערבי ,שירותי בריאות
כללית
מנחה 0שי ניב ,כתב לענייני
בריאות ,גלובס

מנחה 0סטלה קורין-ליבר,
פרשנית בכירה ,גלובס
14014 - 15054
11000 -14014

11000 -11000
18000 –11000

הפסקה
סיכון מחושב
גישות ואסטרטגיות לעידוד השקעות
אלי גרונר ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה
שי באב"ד ,מנכ"ל משרד האוצר
רוני קוברובסקי ,נשיא ,החברה המרכזית ליצור משקאות קלים
מנחה 0חגי גולן עורך ראשי גלובס
הפסקה
קפיטליזם קשוב
הרשת בשירות הטרור
המפתח להצלחה עסקית במאה
פשיעת סייבר ,טרור ולוחמה דיגיטלית
ה21-
סנג'אי וירמני ,ראש הזרוע המבצעית לחקירת פשעי
הסייבר העולמייםINTERPOL ,
ד"ר ראג' סיסודיה ,מייסד,
הארצית,
הסייבר
סנ"צ מאיר חיון ,ראש יחידת
Conscious Capitalism
משטרת ישראל
ד״ר יעל אלמוג זכאי ,שותפה
וחקירות,
אכיפה
מחלקת
מנהלת
עו"ד מילי בך,
גיתם BBDO
הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע ,משרד המשפטים
עו"ד אוריאל לין ,נשיא איגוד
קרן אלעזרי ,אנליסטית וחוקרת אבטחת מידע,
לשכות המסחר
אונ׳
בלווטניק,
המרכז הרב תחומי לחקר הסייבר ע"ש
אייל מליס ,משנה למנכ"ל תנובה
תל אביב
ויו"ר איגוד השיווק הישראלי
למדע
נאמן
יובל
סדנת
ראש
ישראל,
בן
יצחק
פרופ'
צבי סטפק ,יו״ר מיטב דש
ת"א
אונ'
,
וביטחון
טכנולוגיה
איציק צאיג ,מנכ"ל אסם
ריק קפלן ,מנכ"ל יבמ ישראל
מנחה 0מני ברזילי ,יועץ אסטרטגי ,המרכז הרב
עימאד תלחמי ,מייסד ויו״ר
אביב
תחומי לחקר הסייבר ע"ש בלווטניק ,אונ׳ תל
באבקום סנטרס
מנחה 0עמירם ברקת ,כתב
כלכלי ,גלובס

תחזית למדיניות אקלים בינלאומית זרועות השלטון בהורדת ידיים
השלכות העימות בין הזרוע השופטת
לקראת הסכם עולמי חדש בוועידת
לזרוע המחוקקת והמבצעת
האקלים פאריס COP21 2112
ד"ר מוריץ קרמר ,מנהל יחידת דירוג שי ניצן ,פרקליט המדינה
עו"ד אלי זהר ,יו"ר גולדפרב זליגמן
אשראי גלובאליStandard & ,
פרופ' יצחק זמיר ,שופט (בדימוס) בית
Poor's
סופי לאגוט ,דוברת שגרירות צרפת המשפט העליון
פרופ' סוזי נבות ,ביה"ס למשפטים ע"ש
בישראל
שטריקס ,המסלול האקדמי המכללה
שאול מרידור ,מנכ"ל משרד
למנהל
התשתיות הלאומיות ,האנרגיה
ח"כ ציפי לבני ,יו"ר התנועה ,לשעבר
והמים
שרת החוץ והמשפטים
פרופ' דני רבינוביץ' ,ראש בית
פרופ' (בדימוס) דניאל פרידמן שר
הספר ללימודי סביבה ,אונ' ת"א
המשפטים לשעבר
עומר תמיר ,מנכ"ל אקו טריידרס
גיא סלע ,יו"ר ומנכ"לSolarEdge ,
מנחה 0עו"ד חן מענית ,כתב ופרשן
Technologies
לענייני משפט ,גלובס
מנחה 0משה ליכטמן ,פרשן גלובס
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19000 –18000
19000

הפסקה
סרדינים או כרישים?
התקציב ויכולת הציבור להשפיע :המאבק על
תקציב החינוך כמקרה בוחן

מגמות ואתגרים בתחום החלל

שר המדע ,הטכנולוגיה והחלל ,מר אופיר אקוניס

פרופ' עודד אהרונסון ,ראש המרכז למדעים פלנטריים ,מכון וייצמן למדע
ח"כ יעקב מרגי ,יו"ר וועדת החינוך ,ומדען המשימה של SpaceIL
התרבות והספורט
ד"ר ערן פריבמן ,מנכ"ל SpaceIL
ח"כ משה גפני ,יו"ר וועדת כספים
יוסי ימין ,מייסד ומנכ"ל; SpacePharma ,עפר לפיד ,מייסד Space-Nest
משרד
מנכ"לית
פז כהן ,מנכ"ל אנו ; מיכל כהן,
פנחס בוכריס ,שותף ,קרן State of Mind Ventures
דימונה
עיריית
החינוך; בני ביטון ,ראש
עפר דורון ,מנהל מפעל חלל ,תעשייה האווירית
,
עמי
בן
לילי
;
רעננה
עיריית
זאב ביילסקי ראש
ד"ר רז יצחקי תמיר ,מייסד ומנכ"ל NSL Comm
בחינוך
ישירה
להעסקה
הקואליציה
מייסדת
מנחם קדרון ,מנהל סוכנות החלל הישראלית ,משרד המדע ,הטכנולוגיה
ההורים
ועדי
פורום
מייסד
גולדבלט,
זאב
והחלל
היישוביים
מנחה 0פרופ' יצחק בן ישראל ,יו"ר סוכנות החלל הישראלית
מנחה 0שי ניב ,כתב חינוך ורווחה ,גלובס

חדשנות פיננסית רב ערוצית0
ביומד וסביבה
אלונה בר און ,מנכ"לית בית וגג
אורי גבאי ,מנהל היחידה הכלכלית בלשכת
המדען הראשי ,משרד הכלכלה
נטע לינזן ,בוגרת תוכנית עמיתי מרכז מילקן
לחדשנות ,מכון ירושלים לחקר ישראל
עומרי כרמון ,בוגר תוכנית עמיתי מרכז מילקן
לחדשנות ,מכון ירושלים לחקר ישראל
פרופ' טליה מירון-שץ ,הקריה האקדמית
אונו ,מנכ"לית CureMyWay
ד"ר אוהד קרני ,ראש תחום מדיניות
רגולטורית ,המשרד להגנת הסביבה
מנחה 0פרופ' גלן יאגו ,מנהל מרכז מילקן
לחדשנות במכון ירושלים לחקר ישראל
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חסויות

* הוועידה הינה בתשלום* התוכנית ורשימת המשתתפים נתונות לשינויים* הוועידה מלווה בתרגום סימולטני* כיבוד יוגש לאורך כל הוועידה
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