מצביעים כלכלה

 20-19בדצמבר
ה
כעמולה
ילד
?

שאלתם את עצמכם פעם כמה עולה ילד ,כמה עולים לנו הפקקים והאם אפשר להצמיד תג מחיר לצדק?

יום רביעי 19.12
התכנסות ורישום

08:30
09:30
12:30

ברכות
אלונה בר און ,יו"ר גלובס
נעמה סיקולר ,עורכת גלובס
אריק פינטו ,מנכ"ל בנק הפועלים

ראש הממשלה ,מר בנימין נתניהו

08:30

מליאת פתיחה  -דיון רב מגזרי על העתיד החברתי והכלכלי של ישראל 2048
בין שמאל חברתי לימין כלכלי
רמי הוד ,מנכ"ל המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון
מול ד"ר מיכאל שראל ,ראש פורום קהלת
מנחה :סטלה קורין ליבר ,גלובס

ח"כ תמר זנדברג ,יו"ר מרצ
שר הפנים ,ח"כ אריה דרעי ,יו"ר ש"ס
ח"כ איימן עודה ,יו"ר הרשימה המשותפת
ח"כ אורלי לוי
ח"כ משה גפני ,יו"ר דגל התורה

13:30
15:30

לא מאמינים ולא במקרה

מנחת המושב :טל שניידר ,גלובס
תמיר פרדו ,ראש המוסד לשעבר ,בשיחה עם טל שניידר
ויובל אזולאי ,גלובס
פרופ' דן אריאלי ,מומחה בכלכלה התנהגותית ,אוניברסיטת דיוק

מחיר אי האמון לחברה ולמשק
אלונה בר און ,יו"ר גלובס
גיורא בר דעה ,נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס
ד"ר ליאת בסיס ,מנהלת מדידה ותהליכים ארגוניים ,ארגון "מעוז"
מוחמד דראושה ,מנהל תחום שוויון וחיים משותפים ,גבעת חביבה
עו"ד צבי האוזר ,לשעבר מזכיר הממשלה
מנחה :נעמה סיקולר ,גלובס
יוחנן לוקר ,יו"ר כימיקלים לישראל ,בשיחה עם נעמה סיקולר ,גלובס
אבי טיומקין ,יועץ קרנות גידור :אמון ,סיכויים וסיכונים בשווקים

תקווה ישראלית :שותפות כמנוע לצמיחה

מנחה המושב :רון שטיין ,גלובס
משה ברקת ,ראש רשות שוק ההון ,בשיחה עם רון שטיין ,גלובס
ענת גואטה ,יו"ר רשות ניירות ערך
ברק סורני ,מנכ"ל פסגות בית השקעות ,בשיחה עם רון שטיין ,גלובס
איב בונזון ,מנהל ההשקעות הראשי ,בנק יוליוס בר ,בשיחה עם רון
שטיין ,גלובס
הדרמה בשוק האג"ח האמריקאיות
ראובן אבלגון ,יו"ר רוסאריו קפיטל; עו"ד גיא גיסין ,שותף מנהל
גיסין ושות' עו"ד
מנחה :שי שלו ,גלובס
דירקטוריונים בעידן של חברות ללא גרעין שליטה
דוד זבידה ,מנכ"ל קבוצת מבנה; עו"ד דליה טל ,שותפה בכירה,
מיתר ,ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טל ושות'; עו"ד איה יופה ,שותפה מנהלת,
משרד עוה"ד גרוס  ;GKHנורית נחום ,חוקרת אסטרטגיה אונ' ת"א
ח"כ איילת נחמיאס ורבין ,המחנה הציוני
מנחה :שי שלו ,גלובס

מנחה המושב :עמרי זרחוביץ' ,גלובס
האקזיטים שעשו את 2018
אורי יהודאי ,נשיא ומנכ"ל פרוטרום תעשיות בע"מ
אפי כהן ,סמנכ"ל הטכנולוגיות ומייסד משותף דאטורמה
רן שריג ,מנכ"ל ומייסד משותף דאטורמה
מנחה :עמרי זרחוביץ' ,גלובס
איך מחדשים בחדשנות?
אנאליס אגימן ,מנכ"לית ועדת הטכנולוגיה והחדשנות,
שווייץ ואהרון אהרון ,מנכ"ל רשות החדשנות ,בשיחה
עם אסף אוני ,גלובס
האם הטכנולוגיות הישראליות ימשיכו לשנות את העולם?
ד"ר דורית דור ,סמנכ"לית מחקר ופיתוח ,צ'ק פוינט
עודד כהן ,סגן נשיא ב ,IBM-מנכ"ל מעבדת המחקר של
 IBMבחיפה; פרופ' יוסי מטיאס ,סגן נשיא  Googleומנכ"ל
מו"פ  Googleבישראל
מנחים :יסמין יבלונקו ועמרי זרחוביץ' ,גלובס
הלן לה גל ,שגרירת צרפת בישראל ,בשיחה עם אסף אוני ,גלובס

הצמרת המשפטית על במה אחת

מנחי המושב :חן מענית ואלה לוי-וינריב ,גלובס
שרת המשפטים ,ח"כ איילת שקד בשיחה עם חן מענית ,גלובס
עו"ד שי ניצן ,פרקליט המדינה
אמי פלמור ,מנכ"לית משרד המשפטים ,בשיחה עם
אלה לוי-וינריב ,גלובס
מבחן זדורוב או מבחן אולמרט ודנקנר
עו"ד אלי זהר ,יו"ר משרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן
עו"ד מיכל רוזן-עוזר ,שותפה בחן ,יערי ,רוזן-עוזר ושות'
עו"ד ענבל רובינשטיין ,לשעבר הסנגורית הציבורית הארצית
מנחה :אלה לוי-וינריב ,גלובס

הבועות החדשות? מביטקוין ועד קנאביס

מנחת המושב :גלי וינרב ,גלובס
שלומית ווגמן ,ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ,בשיחה עם
סטלה קורין ליבר ,גלובס
בלוקצ'יין ואנחנו
חנן שטיינהרט ,מייסד שותף ,פאלו אלטו בלוקצ'יין :הערך החדש של הכסף
אייל הרצוג ,מומחה למטבעות וירטואליים ,מייסד באנקור
גל לנדאו-יערי ,מומחית ,שוק ההון ,פיננסים וניהול סיכונים
עדי סקופ כרמון ,שותפה מייסדת ,אינובסטה
מנחה :רועי קצירי ,גלובס
האם הכסף החדש נמצא אצל בעלי המריחואנה?
יוסי בורנשטיין ,יו"ר  ;CANN10אסף ברנע ,מנכ"ל סנארה ונצ'רס
ח"כ יהודה גליק ,הליכוד; לורה הרשלג COO ,קניקה
עו"ד חגית ויינשטוק ,ויינשטוק זהבי
מנחה :גלי וינרב ,גלובס

18:30-20:00
20:00

14:00-14:30
14:30
יוקר המחייה והמזון של העתיד
15:45
מנחת המושב :שני מוזס ,גלובס
שר הכלכלה ,ח"כ אלי כהן בשיחה עם יובל אזולאי ,גלובס
פודטק :מהנדסים את מזון העתיד
יונתן ברגר ,מנכ"ל חממת הפודטק של קבוצת שטראוס;
דידיה טוביה ,מייסד ומנכ"ל אלף פארמס; טלי נחושתן,
מנכ"לית חברת  ;INNOVOPROלירון נמרודי ,מנכ"לית
ומייסדת-שותפה  ;zero eggיוסי שטרית ,שף ,משייה
וקיטשן מרקט
מנחה :שני מוזס ,גלובס
מגשרים על הפער :חדשנות יישומית בראי הצרכן
שי כהן ,מנהל חדשנות קונצרני ,קבוצת תנובה
כמה יעלה לנו המזון?
רמי לוי ,מנכ"ל רמי לוי שיווק השקמה ויפית לוי-אטיאס,
סמנכ"לית שיווק ,רמי לוי שיווק השקמה,
בשיחה עם שני מוזס ,גלובס

קבלת פנים וקוקטייל חגיגי
ערב הגאלה

השר להגנת הסביבה ,ירושלים ומורשת ,ח"כ זאב אלקין
רחלי אלפרוביץ ,נציגת  ,40/40מייסדת-שותפה קרן ריאליה להשקעות בנדל"ן :השילוב בין עסקים ,קריירה ,משפחה ואמונה

ט.ל.ח.

ג'ף שוורץ ,לשעבר נשיא טימברלנד ,יו"ר ומייסד מעוז :כלכלה חזקה מתחילה בקהילה
מנחת הערב :נעמה סיקולר

להשקיע עם אנשים הראויים לאמון שלך

הפסקה

עסקים מעוררי השראה

תיירות העתיד
מנחת המושב :מיכל רז חיימוביץ ,גלובס
מה מחפש תייר העתיד?
ד"ר אלון גלבמן ,ראש המחלקה לניהול תיירות
ומלונאות במכללה האקדמית כנרת
רן ישי ,מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת
דנה לביא ,מנכ"לית הדקה ה90-
ג'ואנה לנדאו ,מנכ"לית עמותת Vibe Israel
אילנית מלכיאור ,הממונה על התיירות ברשות
לפיתוח ירושלים
יוסי פתאל ,מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת
מנחה :מיכל רז חיימוביץ ,גלובס
שר התיירות ,ח"כ יריב לוין
בשיחה עם מיכל רז חיימוביץ ,גלובס

מנחת המושב :ליאת רון ,גלובס
דלית רביב ,מנהלת אגף בנקאות מסחרית ,בנק הפועלים
איל וולדמן ,נשיא ומנכ"ל מלאנוקס :השפעת הדאטה על עיצוב פני החברה והכלכלה העולמית
איך בניתי עסק :עינב אדיר ברר ,מייסדת חיתולי בייביסיטר ובעלים של  TLVמדיקל סנטר; אלי באשר ,באשר
גבינות; שירה שחם ,בר לחם :מספרים על התובנות ששינו להם את החיים ,על ההצלחות ועל הכישלונות
מנחה :ליאת רון ,גלובס
ירון יצהרי ,מנכ"ל מדטרוניק ישראל
בשיתוף בנק הפועלים
מעולים ליזמים
יצחק הרצוג ,יו"ר הסוכנות היהודית :על יזמות בשלל שפות ,בשיחה עם טל שניידר ,גלובס
תוכנית המנטורים של הסוכנות היהודית והפורום הישראלי למנהיגות מצמיחה את הדור הבא של
ההצלחות הישראליות:
בוסנה ביאנה ,מסעדת ג'וג'ו; ילזבטה מאופיס ;Yoffi the flavor of Israel ,ג'ייסון בלנקפילדPeak ,
 ;State Performanceחוי ארנפלד ,בעלים ומנכ"לית ארנפלד לימודים; שאדי בשאראת ,סמנכ"ל פיתוח
עסקי המ-לט; רועי קציר ,מנהל מטה סחר ושיווק ,שופרסל
מנחה :ליאת רון ,גלובס

מליאת סיום

16:00

אבי ניסנקורן ,יו"ר ההסתדרות החדשה בשיחה עם עמירם ברקת ,גלובס
רוני אלשיך ,המפכ"ל היוצא ,בהופעה אזרחית ראשונה ,בשיחה עם נעמה סיקולר ,גלובס
עשרה דברים שאתם צריכים לדעת כדי להתכונן ל2048-
ד"ר אייל דורון ,חוקר חשיבה יצירתית ומוכנות לעולם החדש

THE JERUSALEM DEVELOPMENT AUTHORITY

מנהלת תוכן :יעל אפטר

חשיפת גלובס  - 40/40המנהיגות הצעירה של ישראל

בין
סהיאשטיררה לפיצוח
אליות
מ
עםא יחווצרי הקלעים
"ארץ רי וכוכבי
נהדרת "

מנהלות ומנהלי בתי החולים על במה אחת מכאן תבוא המהפכה  -דור  5נכנס לישראל

מנחה המושב :גד פרץ ,גלובס
מנחת המושב :הילה ויסברג ,גלובס
שר התקשורת ח"כ איוב קרא
מנהלות בתי חולים בישראל על במה אחת
משוק העבודה המסורתי לשוק העבודה החדש
דפנה אבירם ,המכון הישראלי לדמוקרטיה; רועי דויטש ,מייסד ומנכ"ל  JOLTד"ר שרית אבישי-אלינר ,מנהלת המרכז הרפואי קפלן-הרצפלד נתי כהן ,מנכ"ל משרד התקשורת בשיחה עם גד פרץ ,גלובס
ענבל לביא ,מנכ"לית קבוצת וובפאלס; איציק עוזר ,מנהל פיתוח עסקי ותעשיה ד"ר ענת אנגל ,מנכ"לית המרכז הרפואי וולפסון
אג'יט פאי ,יו"ר הוועדה האמריקאית לרגולציה בתקשורת ,הFCC-
ד"ר אסנת לבציון-קורח ,מנהלת המרכז הרפואי שמיר
הרל"י; לילך רומנו ,סמנכ"לית משאבי אנוש ,פלייטיקה
החיים בתקשורת מהירה :כך ישפיע דור  5על חיינו
(אסף הרופא)
מנחה :ליאת רון ,גלובס
אלון ברמן ,מנכ"ל אריקסון ישראל; אלקנה בן סיני ,מנהל
מנחה :הילה ויסברג ,גלובס
דנה מאור ,מנכ"לית מקינזי ישראלThe future of work :
קבוצת מוצרים אלחוטיים באינטל; ניר שלום ,מנכ"ל AT&T
האם אנו מוכנים להזדקנות האוכלוסיה?
ישראל; רונן שעשוע ,מנהל פיתוח טכנולוגיות  ,G5קוואלקום
פנסיה בשוק העבודה המשתנה
ד"ר קרן מזוז ,מכללה אקדמית הדסה י-ם וליאור שטרסברג,
מנחה :גד פרץ ,גלובס
איתי ברדה ,מנכ"ל הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה,
מנכ"ל עמותת מטב ,בשיחה עם עמירם ברקת ,גלובס
בשיחה עם אנדרה טבקוף ,גלובס
הבריאות החדשה
כמה עולה הדרך למוביליות חברתית
עו"ד שלומית ברהנו ,פעילה חברתית; ד"ר מיכל טביביאן מזרחי ,סמנכ"לית תכנון פרופ' יצחק קרייס ,מנהל המרכז הרפואי שיבא; אלעד וולך,
מנכ"ל ומייסד איידוק; ד"ר נטלי בלוך ,מנהלת מרכז החדשנות
ואסטרטגיה ,משרד החינוך; ורד סויד ,לשעבר ראש הרשות לקידום מעמד האישה
בשיבא :על חדשנות בבריאות
מנחה :עמרי זרחוביץ' ,גלובס
מנחה :הילה ויסברג ,גלובס
כמה עולה שוויון?
המכללה
מייסדת
שלום,
בר
עדינה
בסיראג';
דירקטוריון
חברת
סארה אבו-כף,
יהונתן אדירי ,מייסד חברת  :Healthy.ioהסטארט-אפים
החרדית ירושלים; מיכל כהן ,מנכ"לית קרן רש"י; חנה רדו ,נשיאת סופרסונס ,יזמית הכי בריאים
עסקית חברתית
מנחה :אנדרה טבקוף ,גלובס

איך מוציאים את המדינה מהפקק?

מנחי המושב :עמירם ברקת וסוניה גורודיסקי ,גלובס
אורנה הוזמן בכור ,יו"ר נמל אשדוד ,בשיחה עם סוניה גורודיסקי ,גלובס
כמה עולה לחבר את הפריפריה למרכז?
קרן גרין ,ראש מועצת קדימה צורן; ד"ר שרון ידין ,המרכז האקדמי פרס
ח"כ רחל עזריה ,יו"ר ועדת הרפורמות; עדיאל שמרון ,ראש רמ"י
מנחה :גיא ליברמן ,גלובס
שר המודיעין התחבורה והבטיחות בדרכים ,ח"כ ישראל כץ בשיחה עם
עמירם ברקת ,גלובס
כמה עולה פקק?
ניצן יוצר ,כלכלן ,יוזם הפרויקט "נעים לירוק"; שי לינדנר ,מנכ"ל כביש 6
חוצה צפון; ליאור מנצר ,מנהל מערך תשתיות ואנרגיה ,בנק הפועלים
יעל רון ,מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי
מנחה :סוניה גורודיסקי ,גלובס
פיטר מריגן ,מנכ"ל ושותף :Taurus Investment Holdings
כמה עולה שכונה חכמה
שאול מרידור ,הממונה על אגף התקציבים במשרד האוצר ,בשיחה עם
עמירם ברקת ,גלובס

הפסקה

11:30-12:30
12:30
עתיד שוק העבודה
14:00
מנחה המושב :אנדרה טבקוף ,גלובס

הפסקה

15:30-16:15
16:15
18:00

העידן החדש  -חברות ללא גרעין שליטה

במעמד נשיא המדינה מר ראובן (רובי) ריבלין
מרדכי כהן ,מנכ"ל משרד הפנים; רים יונס ,בעלים-שותפה ומייסדת "אלפא אומגה"; שמואל אבואב ,מנכ"ל משרד החינוך; פרופ' רבקה כרמי ,נשיאת אונ' בן גוריון בנגב
מנחים :נעמה סיקולר ועמרי זרחוביץ' ,גלובס
רמון לגוארטה ,נשיא חברת פפסיקו העולמית ודניאל בירנבאום ,מנכ"ל סודהסטרים
סילבן אדמס ,האיש שהביא את הג'ירו לישראל ,בשיחה עם טל שניידר ,גלובס
ד"ר עליזה בלוך ,ראש עיריית בית שמש בשיחה עם טל שניידר ,גלובס

הפסקה

האקזיטים של השנה

מנחת המושב :אלה לוי-וינריב ,גלובס
עו"ד אביחי מנדלבליט ,היועץ המשפטי לממשלה

09:30
11:30

מה העמדות הכלכליות האמיתיות של הציבור
סקר מכון "מדגם" וקרן ברל כצנלסון

בשיחה עם נעמה סיקולר ,סטלה קורין ליבר ,טל שניידר ,גלובס

12:30-13:30

יום חמישי 20.12
התכנסות ורישום

מליאת פתיחה  -כל ראשי המפלגות על במה אחת
ח"כ יאיר לפיד ,יו"ר יש עתיד
שר החינוך ,ח"כ נפתלי בנט ,יו"ר הבית היהודי
ח"כ אביגדור ליברמן ,יו"ר ישראל ביתנו
אבי גבאי ,יו"ר המחנה הציוני
ח"כ ציפי לבני ,יו"ר האופוזיציה

בנייני האומה ,י-ם

