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מנחה: גולן פרידנפלד, סגן עורכת כלכליסט

התכנסות    8:15

פתיחה   9:15
יואל אסתרון, מו"ל כלכליסט  

תמר יסעור, ראש החטיבה לבנקאות דיגיטלית, בנק לאומי  

אחת על אחת  
דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, בשיחה עם    

גלית חמי, עורכת כלכליסט  

Everybody Wants To Bank The World   
דוראל בליץ, מנהל מחלקת פינטק, KPMG סומך חייקין  

  
The Next Generation - החוויה הדיגיטלית    10:00

מנחה: מאיר אורבך, עורך מדור הייטק, כלכליסט  
Lightspeed יוני חפץ, שותף־מנהל, קרן  

ארנית שנער, מנהלת ההשקעות של Citi Ventures בישראל   
Personetics דוד סוסנה, מייסד ומנכ"ל  

CallVU אורי פארן, מייסד משותף ומנכ"ל  

InsurTech: הכל על המהפכה בעולם הביטוח  10:25 
פתיחה: שי פלדמן, מנכ"ל AIG ישראל  

קוראים תיגר על חברות הביטוח  
מנחה: רחלי בינדמן, כתבת שוק ההון, כלכליסט  

מתן פלד, מייסד משותף, Windward – שוק הביטוח לספינות  
לירי הלפרין, מייסדת משותפת, LEO – פלטפורמה לסוכני וחברות ביטוח  

אורי בלומנטל, מייסד משותף, SkyWatch – ביטוח לרחפנים  
אילנית אדסמן, שותפה במחלקת KPMG ,FRM סומך חייקין  

הבהלה ל־ICO: הטרנד הפיננסי הלוהט בעולם הבלוקצ'יין    11:00
והמטבעות הוירטואליים  

כשהטכנולוגיה מקדימה את הרגולציה    
פרופ' שמואל האוזר, יו"ר רשות ניירות ערך, בשיחה עם גולן פרידנפלד,     

סגן עורכת ואורי פסובסקי, כתב ופרשן בכיר, כלכליסט  
    Network Effect מטבעות וירטואליים: הכלי שלא היכרתם ליצירת  

Colu עמוס מאירי, מייסד משותף ומנכ"ל  
  Blockchain, ChromaWay and Real Case-Studies   

 ChromaWay ,אור פרלמן, מייסד משותף  

הקבוע היחיד בסביבה משתנה   11:30
מיכל קיסוס הרצוג, ראש אגף חדשנות ודיגיטל, בנק לאומי   

WealthTech - 3 זוויות  11:40
אורי גרינבאום, מנכ"ל Tipranks – מסחר כמותי   

ירון גולגר, מנכ"ל I Know First – חיזוי שוק הון באמצעות בינה מלאכותית  
גל קרובינר, מנכ"ל Pagaya – פתרונות ניהול השקעות למשקיעים     

מוסדיים  

3X3: משקיעים VS. יזמים   12:10
 Rounds  דני פישל, מייסד .VS 500 Startups ,אדם בניון, שותף   

ונשיא KIK ישראל  

 .VS Arbor Ventures ,ליאור סימון, סגנית נשיא ומנהלת הפעילות בישראל   
Hi-Bob רוני זהבי, מייסד  

דובי פרנסיס, שותף־מנהל, קרן VS SGVC. דורון כהן, מייסד משותף    
Covercy ומנכ"ל  

בראנץ'  12:45

בשיתוף:

www.calcalist.co.il/fintech2017 :לפרטים
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