יום ראשון 1121.211
00:00-11:00

االقتصاد العالمي :تقييم المخاطر ورصد الفرص
سيادة رئيس الدولة ،السيد رؤوفين (روبي) ريفلين

11:00-1.:00
1.:00-10:00

تحيات :ايتان مدمون ,مدير عام غلوبس
السدر روس ،محرر ,مجلة Economist The World in 2017
أريك بينتو ,مدير عام بنك هبوعليم
د .ديفيد فلوركتس – لنداو ،خبير االقتصاد الرئيسي ورئيس قسم األبحاث الكونيةDeutsche Bank ,
بروفيسور أي .آي .بارمر ،بروفيسور كبير في االقتصادUCLA ,
بروفيسور كريستوفر بولدينغ ,بروفيسور للتمويل واالقتصاد في المدرسة إلدارة األعمالPeking University ,
بروفيسور أمريتوس فرانسوا بورغنيون ،بروفيسور في االقتصاد  Paris School of Economicsسابقاً الخبير االقتصادي الرئيسي في البنك العالمي
العريف :ريتشارد كويست ,مراسل ومحلل اقتصادي CNN
networking
ادارة المال الكبير
شؤون مالية ومصرفية وتنظيم – هل بلغنا التوازن
توطئة :حجاي غوالن ,رئيس تحرير ،غلوبس
دوريت سيلنغر ,المسؤولة عن سوق المال ،تأمين وتوفير ،سلطة سوق المال،
د .حدفه بار ,المراقِبة على البنوك ،بنك إسرائيل
بروفيسور شموئيل هاوزر ,رئيس سلطة األوراق المالية
د .ايهود شابيرا ,رئيس بسغوت وايلي يونس ,سابقاً مدير عام بنك مزراحي – طفحوت في حوار مع شاي شاليف محرر سوق المال ،غلوبس

10:00-11:00
11:00-11:00

د .كرنيت بلوغ عميدة بنك إسرائيل في حوار مع ريتشارد كويست ,مراسل ومحلل اقتصاديCNN ,
العالم عام 0202
نظام النشاطات في عالم اقتصادي متغير

Networking

شاي بافد ،مدير عام وزارة المالية
لسلي هـ .مولر مدير عام & ,Strategyذراع االستشارة االقتصادية لـ " :PwCاستراتيجية االبتكار – خلق أسواق جديدة"
د .كريس برافر ,رئيس مركز االبتكار ومؤسس المركز لالبداع والتكنولوجية االجتماعيةGoldsmiths, University of London ,
حوار ثتائي :يوسي فاردي ,صاحب مشروع انترنت مع البروفيسور يتسحاق بطربورغ ،رئيس "طيفع"
11:00-11:00

לרכישת כרטיסים *5988

networking

متغيّرات في العقارات والبنى التحتية:
تخطيط وتطبيق في عصر التغيرات السريعة
أمير ليفي ،المسؤول عن الميزانيات ،وزارة المالية
نقاش:
ساغي ايتان ,مدير عام "نخسيم وبنيان" من مجموعة IDB
حاييم بيفيس ,رئيس مركز الحكم المحلي ورئيس بلدية موديعين مكابيم – رعوت
يتسحاق بلومنطال  ,مدير عام شركة ميناء أشدود
المصمم المعماري عودد غفولي ,مهندس بلدية تل ابيب يافا
المحامي الدكتور يستحاق لكس ,رئيس عميدار
مدقق الحسابات أفيغدور يتسحاقي ،رئيس هيئة اإلسكان القومي في وزارة المالية
عريف الندوة :درور مرمور ،محرر "ندالن غلوبس"
ماذا يلجم النمو االقتصادي:
نظرة من عالم األعمال
مقدمة :المحامي اورئيل لين ,رئيس الغرفة التجارية تل أبيب والمركز واتحاد الغرف التجارية
موني بار ,مدير عام ومالك بادجت إسرائيل
يفيت غرينبرغ ،رئيسة  Gجروب
آفي كاتس ,رئيس صندوق "هغشماه" ومؤسس كوفيكس
يسرائيال شطير ,رئيسة مجموعة شطير لتنظيم معارض ومؤتمرات
أسي شملتشر ,مدير عام شلوموSIXT
أمير شني ,مالك ومدير عام ،مجموعة عميت
العريف :يوفال أزوالي ,مراسل الصناعة ،غلوبس

