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יום שני 12.12.16

יום ראשון 11.12.16
כבוד נשיא המדינה ,מר ראובן (רובי) ריבלין

10:45 – 09:00

11:30 – 09:00

סדר עולמי חדש

כלכלה עולמית
הערכת הסיכונים ואיתור ההזדמנויות

חשיפת איש השנה

2016

ברכות :איתן מדמון ,מנכ"ל גלובס
אלסדר רוס ,עורךThe World in 2017 :The Economist Magazine ,
אריק פינטו ,מנכ"ל בנק הפועלים
ד"ר דייויד פולקרטס-לנדאו ,הכלכלן הראשי וראש מחלקת המחקר הגלובליתDeutsche Bank ,
פרופ' רוג'ר אי .איי .פארמר ,פרופסור בכיר לכלכלהUCLA ,
פרופ' כריסטופר בולדינג ,פרופסור למימון ולכלכלה בבית הספר למנהל עסקיםPeking University ,
פרופ' אמריטוס פרנסואה בורגיניון ,פרופסור לכלכלה ,Paris School of Economics ,לשעבר הכלכלן הראשי בבנק העולמי
מנחה :ריצ'ארד קווסט ,כתב ופרשן כלכליCNN ,
Networking 12:00-11:30

שינוי פרדיגמות  -אופק מקומי וגלובלי
מינוף הזדמנויות במאה ה21-
תכנון ויישום בעידן של שינויים מהירים

מבוא :שי שלו ,עורך שוק ההון ,גלובס
דורית סלינגר ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
ד"ר חדוה בר ,המפקחת על הבנקים ,בנק ישראל
פרופ' שמואל האוזר ,יו"ר רשות ניירות ערך
ד"ר אהוד שפירא ,יו"ר פסגות ואלי יונס ,לשעבר מנכ"ל בנק מזרחי-טפחות בשיחה עם שי שלו ,עורך שוק ההון ,גלובס

אמיר לוי ,הממונה על התקציבים ,משרד האוצר
סגי איתן ,מנכ"לית נכסים ובניין מקבוצת  ;IDBחיים ביבס ,יו"ר מרכז השלטון המקומי
וראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות; יצחק בלומנטל ,מנכ"ל חברת נמל אשדוד; אדר' עודד
גבולי ,מהנדס העיר תל אביב-יפו; עו"ד ד"ר יצחק לקס ,יו"ר עמידר
רו"ח אביגדור יצחקי ,יו"ר מטה הדיור הלאומי ,משרד האוצר
מנחה :דרור מרמור ,עורך נדל"ן גלובס

אלי גרונר ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה בשיחה עם חגי גולן ,עורך ראשי ,גלובס
ד"ר אביתר מתניה ,ראש מערך הסייבר הלאומי" :הסייבר כמעצב כלכלי"
יאיר סרוסי ,יו"ר בנק הפועלים
מנחה :סטלה קורין ליבר ,פרשנית בכירה ,גלובס
שר האוצר ,משה כחלון בשיחה עם אלי ציפורי ,עורך חדשות וסגן עורך ראשי ,גלובס וסטלה קורין ליבר ,פרשנית בכירה ,גלובס
Networking 13:15-12:30

14:45 – 13:15

עתיד מעמד הביניים
מיסוי ,קצבאות וצמצום פערים

ד"ר קרנית פלוג ,נגידת בנק ישראל בשיחה עם ריצ'ארד קווסט ,כתב ופרשן כלכליCNN ,

Networking 14:00-13:30

15:30 – 14:00

העולם ב2025-

מה בולם את הצמיחה במשק

סדר הפעולות בעולם כלכלי משתנה

מבט מעולם העסקים

אבי ניסנקורן ,יו"ר ההסתדרות בשיחה עם אלי ציפורי ,עורך חדשות וסגן עורך ראשי ,גלובס וסטלה קורין ליבר,
פרשנית בכירה ,גלובס
לסלי ה.מולר ,מנכ"ל & ,Strategyזרוע הייעוץ האסטרטגי של " :PwCאסטרטגיה של חדשנות  -יצירת שווקים חדשים"
ד"ר כריס בראוור ,ראש המרכז לחדשנותGoldsmiths, University of London ,
שיחה בשניים :יוסי ורדי ,יזם אינטרנט עם פרופ' יצחק פטרבורג ,יו"ר טבע

מבוא :עו"ד אוריאל לין ,נשיא לשכת המסחר ת"א והמרכז ואיגוד לשכות המסחר
מוני בר ,מנכ"ל ובעלים באדג'ט ישראל; יפית גרינברג  ,יו"ר  Gגרופ; אבי כץ ,נשיא קרן
הגשמה ומייסד קופיקס; ישראלה שטיר ,נשיאת קבוצת שטיר לארגון תערוכות וכנסים
אסי שמלצר ,יו"ר שלמה החזקות; אמיר שני ,בעלים ומנכ"ל ,קבוצת עמית
מנחה :יובל אזולאי ,כתב תעשייה ,גלובס
Networking 16:00-15:30

פרופ' ברנקו מילנוביץ' ,נשיא המרכז ללימודים
מתקדמים ,City University of New York ,חוקר
בכיר בעולם בנושא אי-שיוויון גלובלי
שיב מאליק ,עיתונאי חוקר ,לשעבר The
 ;Guardian'sפרופ' פרנסואה בורגיניון,
פרופסור אמריטוס לכלכלהParis School of ,
 ,Economicsלשעבר הכלכלן הראשי בבנק
העולמי; פרופ' לאה אחדות ,ביה"ס למדעי החברה
והניהול במרכז האקדמי רופין ,ומכון ון ליר
מנחה :עמירם ברקת ,כתב מאקרו כלכלה ,גלובס

17:15 – 16:00

הפריפריה במרכז

הסדרת היחסים עם טורקיה

גילה גמליאל ,השרה לשוויון חברתי
ח"כ איציק שמולי ,סיעת המחנה הציוני
אשל ארמוני ,מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
ד"ר יאסר חוג'יראת ,מנכ"ל אלפנאר
אלון דוידי ,ראש העיר שדרות
ד"ר יעלה רענן ,המח' למנהל ומדיניות ציבורית,
מכללת ספיר ,תנועת הפריפריות
רות פולצ'ק ,יו״ר ומייסדת she codes
מנחה :משה ליכטמן ,פרשן גלובס

פריון העבודה
ניתוח חסמים והמלצות

פרנק המסקרק ,דירקטור בכירWorld Bank Group ,
פרופ' אבי שמחון ,יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה בשיחה עם
עירית אבישר ,כתבת בנקים ושוק ההון ,גלובס
ח״כ איימן עודה ,יו״ר הרשימה המשותפת
פרופ' צביקה אקשטיין ,מנהל מכון אהרון למדיניות כלכלית,
המרכז הבינתחומי ,הרצליה; איתן רגב ,חוקר בכיר ,מרכז טאוב
לחקר המדיניות החברתית בישראל; דפנה אבירם-ניצן ,מנהלת
מרכז ממשל וכלכלה ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
מנחה :סטלה קורין ליבר ,פרשנית בכירה ,גלובס

כיצד בונים צמיחה
מדיניות כלכלית לאומית
ח"כ אלי כהן ,יו"ר ועדת הרפורמות בכנסת
יורם גבאי ,לשעבר הממונה על הכנסות המדינה,
משרד האוצר; עו"ד דרור שטרום ,לשעבר הממונה
על ההגבלים העסקיים; רו"ח איריס שטרק ,מייסדת
ושותפה מנהלת ,שטרק את שטרק; רו"ח ראובן שיף,
שותף מנהל ב RSM-שיף הזנפרץ ושות'
ד"ר מיכאל שראל ,יו"ר פורום קהלת לכלכלה
מנחה :עמירם ברקת ,כתב מאקרו-כלכלה ,גלובס
Networking 17:30-17:15

19:00 – 17:30

שיתוף בידול ותחרות
מודלים חדשים של חשיבה עסקית בעידן הסייבר

רוברט קנאקה ,עמית בכיר  ,Council on Foreign Relationsהמכון למדיניות חוץ של ארה"ב
ד"ר יניב הראל ,מנכ''ל קבוצת פתרונות סייבר Dell EMC ,ראש אסטרטגיית מחקר ,ICRC ,אוני' ת"א
ענבר רז ,חוקר בכיר  ;PerimeterXגיא מזרחי ,מנכ"ל סייבריה; מיכל ברוורמן-בלומנשטיק ,מנהלת תחום
סייבר ,מייקרוסופט
מנחה :מתן שרף ,מנכ״ל ומייסד סייקורו ,יועץ אסטרטגי ,מרכז הסייבר ,אוני' ת"א

21:00 – 19:30

ישראל בראי העולם
מה שרואים משם
פרופ' אמריטוס אלן דרשוביץ ,ביה"ס למשפטיםHarvard ,
לוק בייקר ,מנהל דסק החדשות בישראלReuters ,

רפואת העתיד
מערכת הבריאות בחזית הקידמה

ד"ר קירה רדינסקי ,המדענית הראשית,
 eBayישראל; שי-לי שפיגלמן ,ראש מטה
ישראל דיגיטלית (מ"מ) ,המשרד לשוויון חברתי
פרופ' ליאוניד אידלמן ,יו"ר ההסתדרות
הרפואית; פרופ' רוני גמזו ,מנכ"ל בית החולים
איכילוב; פרופ' דב צ'רניחובסקי  ,אונ' בן גוריון
בנגב וראש תכנית מדיניות הבריאות ,מכון טאוב
רן סער ,מנכ"ל מכבי שירותי בריאות
פרופ׳ אורנה בלונדהיים ,מנהלת מרכז רפואי
העמק של כללית
ד"ר יצחק ברלוביץ ,מנהל המרכז הרפואי
וולפסון ,נציג פורום Reboot
מנחה :שי ניב ,כתב פוליטי ולענייני בריאות ,גלובס

אסטרטגיה עסקית בעידן הדיגיטל

השקעות עולמיות
שווקים ,סחורות ומטבעות

חדשנות כמילת מפתח

פרופ' כריסטופר בולדינג ,פרופסור למימון ולכלכלה
בבית הספר למנהל עסקיםPeking University ,
אמריטה סן ,מייסדת ואנליסטית נפט ראשית,
Energy Aspects
רונית הראל בן זאב ,מנכ"לית  S&Pמעלות
אורי גרינפלד ,סמנכ"ל ,כלכלן ראשי ,פסגות בית
השקעות
מנחה :מייקל ארנולד ,מנהל דסק החדשות בישראל,
Bloomberg

צ'ארלי בייקר ,מושל מדינת מסצ'וסטס ,ארה"ב
סבסטיאן באדו ,מנכ"לAlibaba Group, France ,
מוטי אלמליח ,מנכ"ל בזק בינלאומי
ד"ר אבי חסון ,יו"ר רשות החדשנות ,משרד הכלכלה
ח"כ איילת נחמיאס ורבין ,המחנה הציוני ,יו"ר שדולת
התעשייה
שלי לנצמן ,מנכ"ל מייקרוסופט ישראל
מנחה :אודי אהרוני ,מנכ"ל להב ,הפקולטה לניהול
אוניברסיטת תל אביב

Networking 15:15-14:45

17:30 – 15:15

יציבות אזורית
תהפוכות מדיניות והזדמנויות כלכליות במזה"ת
קובי הוברמן ,מייסד שותף "ישראל יוזמת"; אלנה פאנאריטיס ,מנכ"לית ומייסדת Thought For Action
ריאד אל-חורי ,מנהל אזור המזה"תGeoEconomica GmbH, Geneva & Amman ,
אליאס זנאנירי ,סגן ראש הוועדה הפלסטינית לקשר עם הציבור הישראלי
מנחה :מייקל ארנולד ,מנהל דסק החדשות בישראלBloomberg ,
יוזמת "עזה תחילה" -פיתוח כלכלי של רצועת עזה וצפון סיני:
שלומי פוגל ,יו"ר קבוצת אמפא; יוסף זעים ,מנכ"ל ;Everest Trading, Gaza ,נביל בואב ,איש עסקים ,עזה; דאגלס פיית' ,דירקטור,
המרכז לאסטרטגיות ביטחון לאומיHudson Institute ,
מנחה :עמירם ברקת ,כתב מאקרו כלכלה ,גלובס

אפריקה  -הזדמנויות ואתגרים
איבון אייק ,מנכ"לית Sub-Saharan Africa, Bank of America Merrill Lynch
הרמן חינרי-האסי ,מייסד שותף ויו"ר SOFTtribe
פטר סאליבן ,מנכ"ל וראש קבוצת המגזר הציבורי לאפריקהCitigroup ,
סיון יערי ,מייסדת ומנכ"לית Innovation Africa
יריב כהן ,יו"ר Kaenaat Impact Investments
פרופ' גליה צבר ,נשיאת המרכז האקדמי רופין
מנחה :פרופ' גלן יאגו ,מנהל מרכז מילקן לחדשנות ,מכון ירושלים למחקרי מדיניות

*התוכנית נתונה לשינויים

תעסוקה חינוך ותשתיות

תרחישים כלכליים
פרופ' אחמט חאן ,יועץ אסטרטגי לענייני
המזה"ת ,טורקיה; חסאן אקצקייליאוגלו,
יו"ר ומנכ"ל  ,Bankpozitifטורקיה
יפה בן ארי ,סמנכ"ל ,ראש אגף כלכלה,
משרד החוץ; ד"ר גליה לינדשטראוס,
עמיתת מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי
INSS
מנחה :מנשה כרמון ,יו"ר מועצת העסקים
ולשכת המסחר והתעשייה ישראל-טורקיה

מי יהיו  40הצעירים
המבטיחים של ?2016

12:30 – 11:15

תמורות בנדל"ן ובתשתיות

פיננסים ,בנקאות ורגולציה  -האם הגענו לשיווי משקל

ד"ר פטריק קלאוסון ,עמית בכיר ,Washington Institute ,המכון לחקר מדיניות המזרח התיכון
דייויד וורטיים ,עורך בכירForeign Policy Magazine ,
שיב מאליק ,עיתונאי חוקר ,לשעבר  ,The Guardian'sמומחה לטרור ברשתות החברתיות
פרופ' אמריטוס אלן דרשוביץ ,ביה"ס למשפטיםHarvard ,
מנחה :ריצ'ארד קווסט ,כתב ופרשן כלכליCNN ,
Networking 11:15-10:45

13:30 – 12:00

מנהלים כסף גדול

התנודות במאזן הכוחות הגלובלי

Networking 18:00-17:30

איילת שקד ,שרת המשפטים בשיחה עם חגי גולן ,עורך ראשי גלובס וחן מענית ,כתב לענייני משפט ,גלובס

ירוק זה הזהב החדש
אגרוטק כמנוע צמיחה
אוסקר צ'מרינסקי ,מנהל בכירIFC, World Bank Group ,
ד"ר אבי פרל ,המדען הראשי ,משרד החקלאות; פרופ' אורי שני ,המחלקה למדעי הקרקע והמים,
האוניברסיטה העברית ,יועץ בכיר בתחומי קרקע ומים; פרופ' עודד שוסיוב ,הפקולטה לחקלאות ,מזון
וסביבה ,האוניברסיטה העברית; עדי וגמן ,מייסדת ושותפה מנהלת ,קרן AgriNation
מנחה :פרופ' יוג'ין קנדל ,נשיא סטארט-אפ ניישן סנטרל
Networking 19:30-19:00

20:00 – 18:00

מעבר לאופק
מנהיגות וחדשנות בעולם משתנה
אופיר אקוניס ,שר המדע והטכנולוגיה בשיחה עם ליאת רון ,גלובס
מוריס קאהן ,איש עסקים ,פילנתרופ ומייסד אמדוקס בשיחה עם אלסדר רוס ,עורך2017 The World in :The Economist Magazine ,

ד"ר ערן פריבמן ,מנכ"ל SpaceIL
ד"ר מאיר אריאל ,מנהל מרכז המדעים הרצליה
דיון :תעשיית החלל הישראלית פורצת דרך
פרופ' יצחק בן ישראל ,יו"ר סוכנות החלל הישראלית וראש סדנת יובל נאמן למדע ,טכנולוגיה וביטחון ,אוניבסיטת תל אביב
אל"מ (מיל ).עפר דורון ,מנהל מפעל חלל ,התעשייה האווירית; פרופ' אהוד בכר ,אסטרופיסיקאי וחוקר חלל; עו״ד קרן שחר ,מנהלת
מחלקת אמנות בין-לאומיות ,משרד החוץ; אריה הלזבנד ,מייסד ומנכ"ל Effective Space
מנחה :ד"ר דגנית פייקובסקי ,חוקרת בכירה ,סדנת יובל נאמן למדע ,טכנולוגיה וביטחון ,אוניברסיטת תל אביב

 30%הנחה למנויי גלובס

להרשמה *5988 :

www.globes.co.il/ibc2016

