הכינו את החליפות לוועיד ה שפותחת את
יום א' 12.12
 09:30 - 08:00התכנסות והרשמה
 10:00 - 09:30כבוד נשיא המדינה מר שמעון פרס
 12:00 - 10:00מליאת פתיחה

ציון קינן ,מנכ"ל בנק הפועלים; פרופ' ריקארדו האוסמן ,פרופ' לכלכלה ,ראש המרכז
לפיתוח בינ"ל  ,HARVARDלשעבר יו"ר ועדת הפיתוח של קרן המטבע הבינלאומית; אלן באונס,
סגן נשיא בכיר לשווקים מתעוררים בתאגיד  ,Henkelמומחה לשיווק במדינות מתפתחות;
ארז ויגודמן ,נשיא ומנכ"ל מכתשים אגן; עמוס נדאי ,שגריר ישראל בסין; שרון קדמי,
מנכ"ל משרד התמ"ת
מנחה :מרטין וולף ,עורך משותף ופרשן כלכלי בכיר בFinancial Times-

דברי פתיחה :חגי גולן ,עורך ראשי ,גלובס
ברכות :מר רון חולדאי ,ראש עיריית תל אביב-יפו

PoLAND of Opportunities

• השחקנים הדומיננטיים בסדר הכלכלי החדש • קבלת ההחלטות בעולם הניהול הכלכלי הגלובלי
• מהן הסכנות המיידיות לכלכלת העולם
דוד ברודט ,יו"ר בנק לאומי; מרטין וולף ,עורך משותף ופרשן כלכלי בכיר בFinancial-
 ,Timesנכלל רשימת  100ההוגים הגלובליים המובילים; פרופ' יעקב פרנקל יו"ר JP Morgan
 ,Internationalלשעבר נגיד בנק ישראל ,כיהן כיועץ כלכלי ראשי ומנהל המחקר של קרן המטבע
הבינלאומית; פאראג קאנה ,דירקטור ,התוכנית האסטרטגית לארה"ב " -אימפריות והשפעות בסדר
העולמי החדש"
מנחה :ריצ'ארד קווסט ,רשת CNN

מיקולאי בז'אנובסקי ,סגן שר האוצר ,פולין; פשמיסלאב גדאנסקי ,דירקטור וראש
מחלקת בנקאות תאגידית  ;BRE Bank SAגדעון מזרחי ,יו"ר אגד
מנחה :אריה גולן ,שדרן קול ישראל

המפה הגלובלית החדשה

 Networking 13:00 - 12:00צהריים
 14:30 - 13:00דיוני הוועידה
שוקי ההון  -אי אפשר איתם ,אי אפשר בלעדיהם

• היכן לגייס ובאילו תנאים • מה מצבן של החברות הישראליות בזירה הגלובאלית
שוקי אורן ,החשב הכללי ,משרד האוצר; דניאל בירנבאום ,מנכ"ל סודה סטרים;
עו"ד טוביה גפן ,שותף ,נשיץ ברנדס; עופר גרינבאום ,מנכ"ל לאומי פרטנרס חתמים;
לארי לייבוביץ ,סמנכ"ל  ; NYSE Euronextאראל מרגלית ,שותף-מנהל ומייסד קרן JVP
מנחה :יורם טיץ ,שותף מנהל ארנסט אנד יאנג ישראל

תגליות הגז

• מה עושים עם כל הגז הזה • למי מגיעים התמלוגים מתגליות הגז והנפט
צ'אק דוידסון יו"ר ומנכ"ל  Noble Energyמחברות האנרגיה המובילות בעולם;
הרב מיכאל מלכיאור ,מייסד פורום פעולה אזרחית; צחי סולטן ,בעל השליטה במודיעין יה"ש;
ד"ר ברנדה שפר ,מומחית למדיניות אנרגיה ,ביה"ס למדעי המדינה ,אוניברסיטת חיפה;
ד"ר אבי שמחון ,יועץ כלכלי בכיר לשר האוצר; גדעון תדמור ,מנכ"ל דלק אנרגיה
מנחה :עמירם ברקת ,כתב אנרגיה ותשתיות ,גלובס

במעמד השר לתשתיות לאומיות ,עוזי לנדאו

PoLAND of Opportunities

פולין על המפה  -הזדמנויות השקעה בפולין -דיון א'

דברי ברכה :אגנישקה מגדז'אק -מישבסקה ,שגרירת פולין בישראל
ז'אן קריסטוף ביילצקי ,לשעבר ראש ממשלת פולין ,יו"ר ועדת הכלכלה ,משרד ראש הממשלה,
פולין; ליאור ריטבלט ,נשיא ומנכ"ל רשת סופר-פארם; לודוויק סובולווסקי ,יו"ר Warsaw
 ;Stock Exchangeמיכאל רייס ,מנכ"ל מכתשים אגן פולין
מנחה :אריה גולן ,שדרן קול ישראל

הכלכלה כמנוע למיצוב ישראל בעולם

• איך יכולה הכלכלה להפוך לכלי בהסברה הישראלית • האם ההצלחה הכלכלית יכולה להוות נקודת
איזון למצב הגיאופוליטי המורכב
שי אגסי ,מייסד ומנכ"ל בטר פלייס העולמית; דני גילרמן ,יו"ר קרן מרקסטון ,שגריר ישראל לשעבר
באו"ם; אסתר לבנון ,מנכ"לית הבורסה לניירות ערך; עופרה שטראוס ,יו"ר קבוצת שטראוס
מנחה :לילך סיגן ,עורכת גלובס הערב

במעמד שר התיירות ,סטס מיסז'ניקוב
15:00 - 14:30 Networking

 16:30 - 15:00דיוני הוועידה
שווקי הצמיחה של מחר

• השקעות בשווקים מתעוררים • המדינות בעלות פוטנציאל הצמיחה החזק ביותר
• היכן להשקיע ואילו סיכונים יש לקחת בחשבון

פולין על המפה  -הזדמנויות השקעה בפולין  -דיון ב'

זריקת מרץ לשוק העבודה

• שוק העבודה המקומי בהשוואה למדינות המפותחות • מי יעודד את שוק העבודה ובאילו אמצעים
ג'ון מרטין ,דירקטור תעסוקה ורווחה ,OECD ,מומחה לכלכלת עבודה; שרגא ברוש,
נשיא התאחדות התעשיינים; משה בר סימן-טוב ,סגן ראש אגף התקציבים ,משרד האוצר;
הרבנית עדינה בר שלום ,ראש המכללה החרדית לנשים בירושלים; מוחמד דראושה,
מנכ"ל שותף ,יוזמות קרן אברהם; הרב יחזקאל פוגל ,מנהל הקמפוס החרדי ,הקריה
האקדמית אונו; פרופ' זאב תדמור ,יו"ר מוסד שמואל נאמן
מנחה :פרופ' צביקה אקשטיין ,המשנה לנגיד בנק ישראל
17:00 - 16:30 Networking

• השתכללות השוק  -הצגת מגמות • דרכי התמודדות עם מגמות העולם החדש • רשתות חברתיות
לקידום עסקי
בלייק צ'נדליי ,סגן נשיא ודירקטור סחר  ;facebookאילן גרינבוים ,מנכ"ל יורוקום תקשורת
סלולרית; ישראל דוד ,מנכ"ל כאל; אבי הוכמן ,מנכ"ל דואר ישראל; דוד מימון ,מנהל המסחר
וקשרים תעופתיים ,אל על; צביקה פולק ,מנכ"ל קבוצת כלמוביל
מנחה :ניצה ברטור-ששון ,שותפה בכירה ומנכ"ל  Tefenאסטרטגיה

יום ב' 13.12
 09:45 - 08:00התכנסות והרשמה
 10:30 - 09:45ראש הממשלה מר בנימין נתניהו

כלכלת ישראל בדרך לצמרת העולמית  -חזון ראש הממשלה

עסקים ישראל-פלסטין

 12:00 - 10:30מליאת פתיחה

דברי פתיחה :איתן מדמון ,מנכ"ל גלובס

כלכלת ישראל בראי העולם

• כיצד נתפסת כלכלת ישראל בעולם • השפעת המצב הפוליטי בישראל על מעמדה הכלכלי
אדריאן וולדרידג' ,עורך אחראי  -The Economistמומחה לכיסוי אירועים פוליטיים
ולנושאי גלובליזציה; עו"ד אנת'וני ג'וליוס ,סופר ועו"ד ,מתנגד גדול לאנטישמיות החדשה
בעולם; קרוליין באום ,בעלת טור על כלכלת ארה"ב ושוק האג"ח ,חברת החדשות בלומברג,
מהמשפיעות ביותר על העולם הכלכלי; פרופ' רנדל מורק ,יו"ר הפקולטה לכלכלה ולפיננסים,
אוניברסיטת אלברטה ,קנדה ,מהמומחים המובילים בעולם לריכוזיות בכלכלה; עמוס שפירא,
נשיא אגודת הידידים של אוניברסיטת תל-אביב ומנכ"ל סלקום
מנחה :פרופ' יוג'ין קנדל ,ראש המועצה הלאומית לכלכלה והיועץ הכלכלי לרה"מ

 12:30 - 12:00שר האוצר ,ד"ר יובל שטייניץ
Networking 13:30 - 12:30צהריים
 15:00 - 13:30דיוני הוועידה
כלכלה גלובלית ,בנקאות עולמית :ארה"ב וסין מורידות את הכפפות

 18:30 - 17:00דיוני הוועידה
תחזית שוק הנדל"ן

• האם ניתן לעצור את עליית מחירי הנדל"ן • האם הרגולטור צריך להתערב
ניסים בובליל ,נשיא התאחדות הקבלנים; הרצל חבס ,יו"ר קבוצת חבס; פרופ' ליאו ליידרמן,
יועץ כלכלי ראשי ,בנק הפועלים; חיים פריילכמן ,מנכ"ל בנק אגוד; יגאל דמרי ,יו"ר ומנכ"ל י.ח.דמרי
מנחה :דרור מרמור ,עורך נדל"ן ,גלובס

במעמד שר הבינוי והשיכון ,אריאל אטיאס

על קו הזינוק -יזמות וחדשנות בעולם המדיה החברתית

• מודלים של יזמות בחברות סטארט-אפ • פתרונות טכנולוגיים בתחום השיווק החברתי
ג'רום מ.סמית' ,מנהל שותף ,שירות ניהול הסיכונים של  ;MITערן גלעד ,מנכ"ל חברת ;Tracx
עודד זהבי ,מנהל איזורי ישראל ודרא"פ  ;PayPalאביטל יכין ,מנכ"ל סירס ישראל; דן יכין,
מנהל מחקר בIDC -
מנחה :צחי וייספלד ,דירקטור אסטרטגיה ופיתוח עסקי ,מרכז המו"פ מיקרוסופט ישראל

סדנא
יפן  -כלים להצלחה עסקית

• כלים לפיתוח קשרים עסקיים ולניהול משא-ומתן עם חברות יפניות
פטרישיה גרסיק ,ראש המכון ללימודי יפן  ,MITמתמחה לקשרים בין יפן למדינות המערב
* מספר המקומות מוגבל * מותנה בהרשמה מראש

19:30 - 18:30 Networking

• מלחמת המטבעות :מי מכתיב את מדיניות המטבע בעולם • ארה"ב מול סין :מי יהיה חזק יותר
• מהיכן צפוי המשבר הבא
פרנסואה אנרו ,יו"ר בנק ההשקעות רוטשילד; מרשל גיטלר ,אסטרטג בינלאומי ראשי,
 ,Deutsche Bank AGמומחה למגמות מאקרו-כלכליות ולכלכלת יפן; פרופ' ד"ר ג'ון קסטי,
עתידן ,חוקר ראשי במכון הבינ"ל ,Applied Systems Analysis ,אוסטריה ,מומחה בהשפעת אירועים
קיצוניים על החברה והכלכלה; פרופ' אורויל של ,ראש מרכז יחסי סין-ארה"ב ,Asia Society
מומחה בכלכלה גלובאלית
מנחה :ז'אן מישל סיקס ,כלכלן ראשי  ,Standard & Poor's EMEAמומחה לשוקי אירופה,
המזה"ת ואפריקה

נגב וגליל :מפריפריה להזדמנות

• מה הם מנופי הצמיחה הפוטנציאליים לנגב ולגליל • הצגת מיזמים טכנולוגיים לפיתוח הפריפריה
ראסל אלוונגר ,מנכ"ל טאואר; רוביק דנילוביץ' ,ראש עיריית באר שבע; פרופ' רבקה
כרמי ,נשיאת אונ' בן גוריון; תא"ל חזי משיטה ,ראש מנהלת צה"ל לנגב; פרופ' גלן יאגו,
ראש המרכז לישראל ומנהל בכיר ,חטיבת המחקר במימון ,מכון מילקן ;עאמר אבו מועמר,
ראש מועצת שגב שלום
מנחה :ד"ר אסתר לוצאטו ,מנהלת-שותפה בקבוצת לוצאטו

במעמד המשנה לרה"מ והשר לפיתוח הנגב והגליל ,סילבן שלום

כוחו העולה של הצרכן בעולם החדש

• שיתוף פעולה ישראלי פלסטיני בתחום ה IT-וההיי-טק להאצת הצמיחה הכלכלית
מבוא :ד"ר משהור אבו-דקה ,שר התקשורת וה ,IT-הרשות הפלסטינאית
זיקה אב-צוק ,מנהלת בכירה  ,Corporate Affairsסיסקו העולמית; עלא אלדין ,מנכ"ל ;pita
מוראד טהבוב ,מנכ"ל  ;asatיונתן לוי ,מנכ"ל  ;nuvotonטארק מעאיה ,מנכ"ל ;exalt
אבי נודלמן ,מנכ"ל לשכת המסחר ישראלית-פלסטינית
מנחים :עמירם שור ,מנכ"ל  ;ENTגד פרץ ,כתב תקשורת ,גלובס

טכנולוגיות חלל כמנוע צמיחה

• הישגים מסחריים לחלל הישראלי ומינופם
פרופ' חיים אשד ,ראש מינהלת תוכנית חלל; פרופ' יצחק בן ישראל ,יו"ר סוכנות החלל הישראלית;
פרופ' אהוד בכר ,ראש מכון "אשר" לחקר החלל; אן לייבשוץ ,מנכ"ל הקרן המדעית ישראל ארה"ב
 ;USISTFדוד פולק ,מנכ"ל חברת "חלל תקשורת"; ד"ר צבי קפלן ,מנהל סוכנות החלל הישראלית;
עמיצור רוזנפלד ,לשעבר מנהל תוכנית עמוס  1בתע"א
מנחה :ד"ר גלעד פורטונה ,עמית מחקר בכיר במוסד שמואל נאמן
15:30 - 15:00 Networking

 16:15 - 15:30פרופ' סטנלי פישר ,נגיד בנק ישראל;
גיהאד ק.אלווזיר ,נגיד הבנק המרכזי ,הרשות הפלסטינאית
16:30 - 16:15 Networking
 18:30 - 16:30דיוני הוועידה
הכרזה על הזוכה בתחרות ""The Social Entrepreneur of the year
כלכלת ישראל לאן

• תרחישים ומגמות עתידיות • תכנון ארוך טווח • הקצאת תקציבים לתרחישי קיצון
עופר עיני ,יו"ר ההסתדרות החדשה; פרופ' זוהר גושן ,יו"ר רשות ניירות ערך; רוני חזקיהו,
המפקח על הבנקים ,בנק ישראל; אלי יונס ,מנכ"ל בנק מזרחי טפחות; אייל גבאי ,מנכ"ל משרד ראש
הממשלה; חיים שני ,מנכ"ל משרד האוצר
מנחה :סטלה קורין ליבר ,פרשנית בכירה ,גלובס

החיים בניו-מדיה

• זירות המדיה השונות • איך מתקשרים עם הצרכן בכל מדיום
ספנסר רייס ,כתב ועורך ,מגזין  ,Wiredמגזין טכנולוגיה מהמובילים בעולם;
איציק בנבנישתי ,מנכ"ל בזק בינלאומי; איריס בק ,מנכ"ל קבוצת מקאן-אריקסון;
אראל מרגלית ,שותף-מנהל ומייסד קרן JVP
מנחה :מאיר ברנד ,מנכ"ל  Googleישראל ומנהל אזורי דרא"פ ויוון

במעמד שר התעשייה ,המסחר והתעסוקה ,בנימין בן-אליעזר

ועידת ישראל ליועצים

 21:00 - 19:30דיון ערב
מימון לעסקים קטנים ובינוניים

יועצי השקעות פסגות וגלובס מזמינים אתכם לקבל את כל הכלים להוציא יותר מ2011-

תוכנית עמיתי קורת  -מכון מילקן
ענת ארבל ,בוגרת תוכנית עמיתי קורת-מכון מילקן; אריק בורשטיין ,הממונה על ערבות מדינה,
משרד האוצר; עמנואל ברנע ,ראש תחום המחקר הבנקאי ,בנק ישראל; אבי כץ ,מייסד שותף ,קרן
הגשמה; חילמי כתאנה ,מנכ"ל המרכז היהודי–ערבי לפיתוח כלכלי; עו"ד אריק מויאל ,מנכ"ל
אשכול גליל מערבי לפיתוח כלכלי; אהרון מנקובסקי ,יו"ר ארגון ההייטק הישראלי ושותף-מנהל בקרן
ההון סיכון פיטנגו; עו"ד אבי פלדמן ,מנהל המטה לפיתוח הנגב והגליל ,משרד התמ"ת;
רן קיויתי ,מנהל הסוכנות הממשלתית לעסקים קטנים ,משרד התמ"ת; קרל קפלן ,מנכ"ל קרנות קורת
לפיתוח כלכלי ()KIEDF
מנחה :פרופ' גלן יאגו ,ראש המרכז לישראל ומנהל בכיר ,חטיבת המחקר במימון ,מכון מילקן

יום א' 19:00-15:30 , 12.12

זהבית כהן ,מנכ"ל אייפקס פרטנרס ישראל ויו"ר פסגות
פאנל :המערב  ,OUTמזרח  ,INישראל לאן?

ורד דר ,כלכלנית ואסטרטגית ראשית ,פסגות בית השקעות; דורון צור ,מנכ"ל פסגות קומפס השקעות ומנהל מחלקת מחקר חו"ל ,פסגות בית השקעות; עודד ארבל ,לשעבר הנציג הכלכלי של ישראל בסין ,יועץ עסקי
לשוקי דרום מזרח אסיה ,נשיא אלעד המזרח הרחוק

פאנל מומחים :תמצית תחזיות ל – 2011 -כל הכלים המרכזיים ב 20 -דקות
2009
 14 - 13דצמבר
משתתפים :ורד דר ,כלכלנית ואסטרטגית ראשית ,פסגות בית השקעות; טל ורדי ,מנכ"ל פסגות תעודות סל; דורון צור ,מנכ"ל פסגות קומפס השקעות ומנהל מחלקת מחקר חו"ל ,פסגות בית השקעות; זיו שמש,

מנהל מחלקת אג"ח ,פסגות קרנות נאמנות; שלומי ברכה ,סמנכ"ל השקעות ,פסגות קופות גמל

ג'ים רוג'רס ,גורו ההשקעות האמריקני ומחבר רב המכר" :מתנה לילדיי" (המדריך למשקיע) בראיון בלעדי משודר
מנחה :חגי גולן ,עורך ראשי גלובס
הפקה :דניאל בנעים

בשיתוף:

comtec

Conventions & Special Events

משודר ב:

OPPORTUNITIES

OF

POLAND

LUZZATTO
Luzzatto & Luzzatto
Patent Attorneys

ערוץ העסקים של ישראל

ימים א'-ב' 13-12 ,בדצמבר.
מלון דיויד אינטרקונטיננטל ,ת"א

* הוועידה הינה בתשלום *התוכנית נתונה לשינויים

* הוועידה ליועצים בלבד

