
בשיתוף:

2017
מנחה הוועידה: גולן פרידנפלד, סגן עורכת כלכליסט

התכנסות וכיבוד קל  08:00

פתיחה: רננה רז, כוריאוגרפית ויוצרת רב־תחומית  09:00

הצעות לסדר היום  09:10 
יואל אסתרון, מו"ל כלכליסט

דוד ברודט, יו"ר הדירקטוריון, בנק לאומי

מושב ממשל

נטו שר האוצר  09:40
משה כחלון, שר האוצר בשיחה עם גלית חמי, 

עורכת כלכליסט 
מסביב לכלכלת ישראל ב־15 דקות  

 ד"ר קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל בשיחה עם 
גולן פרידנפלד, סגן עורכת כלכליסט

סדר חדש במערכת המשפט  
איילת שקד, שרת המשפטים, בשיחה עם משה 

גורלי, כלכליסט 

מרכז העסקים

הדרך המפותלת מחזון למציאות  10:20
פרופ' אמנון שעשוע, מנכ"ל מובילאיי וסגן נשיא בכיר 

באינטל העולמית בשיחה עם אתי אפללו, כלכליסט
אקזיטים, פקקים ומכוניות אוטונומיות   

ד"ר שמואל חרל"פ, יו"ר קבוצת כלמוביל בשיחה 
עם אורי פסובסקי, כלכליסט

כיל - ספינת דגל ישראלית בעולם משתנה   
יוחנן לוקר, יו"ר כיל

כלכלה, רגולציה ומה שביניהם

הרפורמות שבדרך  11:00
אלי גרונר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה בשיחה 

עם ליאור גוטמן, כלכליסט
רגולציה מקדמת או מעכבת  

עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על הגבלים עסקיים 
בשיחה עם אדריאן פילוט, כלכליסט

השקל הישראלי – עבר, הווה, עתיד  
ד"ר גיל בפמן, כלכלן ראשי, בנק לאומי

הפסקה  11:45

מושב תקשורת

פאנל: המרוץ למסך הקטן   12:15
מנחה: נטע־לי בינשטוק, כלכליסט

איציק בנבנישתי, מנכ"ל פרטנר
ניר שטרן, מנכ"ל סלקום 

 HOT טל גרנות גולדשטיין, מנכ"לית
ד"ר יפעת בן חי שגב, יו"ר מועצת הכבלים והלוויין 

מושב בריאות 

דברי פתיחה   12:40
יעקב ליצמן, שר הבריאות

פאנל: האם מערכת הבריאות ערוכה    
לאתגרי העתיד?

מנחה: ספי קרופסקי, כלכליסט
משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות
עידית צ'רנוביץ, מנכ"לית פארמה ישראל
 פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי 

שערי צדק
פרופ' אורנה בלונדהיים, מנהלת בית החולים 

העמק

מושב השקעות וטכנולוגיה

להוביל את קטר ההיי־טק  13:20
 חמי פרס, יו"ר מרכז פרס לשלום וחדשנות 

ושותף מייסד, קרן פיטנגו

פאנל: החברות שמשנות את עולם ההשקעות  
מנחה: רחלי בינדמן, כלכליסט

יאיר שני, מנכ"ל סיגמא בית השקעות
 עינת סקורניק, ראש מערך ייעוץ בהשקעות, 

בנק לאומי
 פרופ' מריו בלכר, לשעבר נגיד הבנק המרכזי

של ארגנטינה
ניר הורה, מנכ"ל ושותף, בינה השקעות

הכל על מהפכת המטבעות הווירטואליים  
Bancor ,אייל הרצוג, מייסד וארכיטקט מוצר

הסאטירה נושכת, הפוליטיקאים לא נשרטים  14:00
ליאור שליין, עורך ומגיש "גב האומה", ערוץ 10 

בשיחה עם אמיר זיו, סגן עורכת כלכליסט

ארוחת צהריים   14:15

סדר פוליטי חדש?

יאיר לפיד, יו"ר מפלגת יש עתיד  15:00

אבי גבאי, יו"ר מפלגת העבודה  15:10

מושב ביטוח

דברי פתיחה  15:20
 גדעון סער, יו"ר הוועדה לבחינת עתיד 

ענף הביטוח

פאנל: ביטוח ופנסיה בעולם משתנה   
מנחה: אלי שמעוני, כלכליסט

 אורי אלדובי, יו"ר הלמן אלדובי בית השקעות
 אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני 

הביטוח בישראל
לוי רחמני, מייסד ובעלים, חברת הביטוח איילון

הכל אפשרי: חדשנות טכנולוגית גם במסים  16:00
 משה אשר, מנהל רשות המסים בשיחה עם

עמרי מילמן, כלכליסט
לעסוק בחינוך ולא בדקלום  

רוית דום עיני, מנכ"לית רשת עמל

מושב חברה ותעסוקה 

דברי פתיחה  16:20
שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים

פאנל: שחיקת עובדים - איך להתכונן לעולם   
העבודה החדש

מנחה: עמיר קורץ, כלכליסט
ציון בלס, מנכ"ל שטראוס ישראל 

יפה ויגודסקי, יו"ר קרן מעגלים 
 אילן לוין, לשעבר הממונה על השכר 

במשרד האוצר
 פרופ' יורם יובל, פסיכיאטר וחוקר מוח, 

ביה"ח הדסה עין כרם

טקס הכרזה על הזוכים בתחרות המעסיק   16:50
החברתי 2017

במעמד החברות שעלו לגמר התחרות

קפה ומתוקים  17:00

calcalist.co.il/calcalit2017 :לפרטים ולהרשמה

יום ב'  4 בספטמבר  מלון דיוויד אינטרקונטיננטל, ת"א 

הפקה:בחסות:

היום!


