היום!

מנחה :גולן פרידנפלד ,סגן עורכת כלכליסט
8:00

התכנסות

9:00

מסתכלים קדימה		
יואל אסתרון ,מו"ל כלכליסט
אריק פינטו ,מנכ"ל בנק הפועלים 		
ברק סורני ,מנכ"ל פסגות בית השקעות

9:45

כשהדילים ,הלחצים והאחריות 		
הכלכלית נפגשים
משה כחלון ,שר האוצר ,בשיחה עם
גלית חמי ,עורכת כלכליסט

10:45

שוק הפנסיה והביטוח מתעורר
			
מהתרדמת
דורית סלינגר ,הממונה על שוק ההון		 ,
ביטוח וחיסכון ,בשיחה עם רחלי בינדמן,
כתבת שוק ההון ,כלכליסט

11:00

פאנל :המנהלים שמניעים את
גלגלי הצמיחה
מנחים :גולן פרידנפלד,
סגן עורכת כלכליסט ,וסופי שולמן,
עורכת שוק ההון ,כלכליסט
גדי לסין ,מנכ"ל שטראוס
חגי שלום ,בעל השליטה בטיב טעם
הראל ויזל ,מנכ"ל קבוצת FOX
גבי רוטר ,מנכ"ל משותף קסטרו
רמי לוי ,בעלים ,רמי לוי שיווק השקמה
איתן בר זאב ,מנכ"ל ביג
איציק אברכהן ,מנכ"ל שופרסל

12:00

הפסקה

המשק הישראלי ב־2017
10:00

צוללים לתקציב:
הצד האחר של תקציב המדינה
נעמה סיקולר ,ראש מערכת 			
החדשות ,כלכליסט ,ועמרי מילמן,
כתב אוצר ,כלכליסט

10:15

 :2017שנת הפריצה בתחבורה
ובתשתיות
ישראל כץ ,שר התחבורה

מבט מפוכח על תפיסת הביטחון
של ישראל

13:15

מדיניות בתנאי אי־ודאות
ד"ר קרנית פלוג ,נגידת בנק ישראל

13:30

World war media
טל גרנות גולדשטיין ,מנכ"לית HOT

13:40

משק החשמל :בין רפורמה
לתחרות
יפתח רון טל ,יו"ר חברת החשמל

13:50

תחבורה מסילתית כמנוע צמיחה
שרון קדמי ,מנכ"ל אלסטום ישראל

14:00

טקס הכרזה:
המנהלים הטובים של השנה

14:20

החקלאות כנכס לאומי
דובי אמיתי ,נשיא התאחדות האיכרים 		
והחקלאים בישראל

14:30

הטראמפיזם והאקסל שלנו:
 2תחזיות מאקרו־כלכליות
לשנה הבאה
פרופ' ליאו ליידרמן ,היועץ הכלכלי 		
הראשי ,בנק הפועלים
אורי גרינפלד ,כלכלן ואסטרטג ראשי		,
פסגות בית השקעות
זרקור לעתיד
פרופ' אבי לייב ,ראש המחלקה
לאסטרונומיה ,הרווארד

12:30

חיל האוויר  -פנים קדימה
אלוף אמיר אשל ,מפקד חיל האוויר

10:25

צמיחה או צניחה:
מעלים את רמת החיים בישראל
שרגא ברוש ,נשיא התאחדות התעשיינים

12:45

בלי חברה חזקה אין ביטחון
גבי אשכנזי ,יו"ר קרן רש"י ,בשיחה עם
גלית חמי ,עורכת כלכליסט

14:50

10:35

ההסתדרות :ארגון חברתי או
ארגון עובדים?
אבי ניסנקורן ,יו"ר ההסתדרות החדשה,
בשיחה עם נעמה סיקולר,
ראש מערכת החדשות ,כלכליסט

13:00

תפיסת הביטחון של ישראל
במזרח תיכון משתנה
משה (בוגי) יעלון ,שר הביטחון לשעבר

15:00

פאנל :כשקיימות עסקית צריכה 		
להמציא את עצמה מחדש
מנחה :מיקי פלד ,כתב כלכליסט
משה מרי ,מנכ"ל נספרסו ישראל
ירון קריסי ,מנכ"ל שיכון ובינוי
מאיה יעקבס ,מנכ"לית עמותת צלול

מנחה :ליאור וינטרוב ,סגן נשיא ומנכ"ל המשרד הישראלי The Israel Project
יעקב עמידרור ,ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר • רון פרושאור ,ראש הקתדרה לדיפלומטיה בינלאומית במרכז
הבינתחומי ולשעבר שגריר ישראל באו"ם • סלי מרידור ,יו״ר קרן גלילות  ,1שגריר ישראל בארה״ב לשעבר •
ח"כ ד"ר עליזה לביא ,יש עתיד • זלמן שובל ,שגריר ישראל בארה"ב לשעבר •
דפנה קאופמן ,מנהלת המכון הישראלי לחדשנות דיפלומטית • נטעלי אופיר פלינט ,מנכ"לית קבוצת "ראות"

15:30

איך בונים קבוצה מנצחת
כנגד כל הסיכויים
אלונה ברקת ,בעלים ,מועדון הכדורגל 		
הפועל ב"ש ,בשיחה עם אוריאל דסקל,
עורך מדור עסקי ספורט ,כלכליסט

בהרשמה מראש ,מס' המקומות מוגבל

15:45

ארוחה

13:30

דיון שולחן עגול :יחסי ישראל־ארה"ב בעידן טראמפ :הזדמנויות ואתגרים

אולם A
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