בשיתוף:

בחסות זהב:

הוועידה לעסקים
וצמיחה בצפון

אריק מימרן

אלי גרונר

מנכ,,ל קוואלקום ישראל

מנכ,,ל משרד ראש הממשלה

28.03.17

יורם יעקובי

סאמי סעדי

מנהל מרכז הפיתוח של
מיקרוסופט ישראל

מנכ"ל משותף צופן

שרגא ברוש
נשיא התאחדות התעשיינים

יום שלישי ,מלון חוויה פלאזה ,נצרת עילית

פרופ' אורנה בלונדהיים

ד"ר נוהא חיג'אזי

מנהלת ביה"ח העמק

מנחה :גולן פרידנפלד ,סגן עורכת כלכליסט
8:30
9:15
		
		

התכנסות
גלית חמי ,עורכת כלכליסט
ברק סורני ,מנכ"ל פסגות בית השקעות
רונן פלוט ,ראש עיריית נצרת עילית

		
מושב פתיחה
אלי כהן ,שר הכלכלה
9:40
אלי גרונר ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה
9:50
 10:10ההייטק כמנוע צמיחה לפריפריה
יניב גרטי ,מנכ"ל אינטל ישראל
		

יזמות וצמיחה בצפון

11:10
		

הגליל  -עתיד משותף
רוני פלמר ,מנכ"ל תנועת אור

11:20
		

מימון המדינה ליזמים וחדשנות בצפון
רוני אברדם ,שותף KPMG ,סומך חייקין

11:30
		

עתיד הרפואה בצפון
פרופ' אורנה בלונדהיים ,מנהלת בי"ח העמק

11:40
		
		
		

ראשי ערים מובילים שינוי
סימון אלפסי ,ראש עיריית יוקנעם
שלמה בוחבוט ,ראש עיריית מעלות תרשיחא
רפאל בן שטרית ,ראש עיריית בית שאן

מושב טכנולוגיה ,חדשנות ומגמות עולמיות
12:10
 10:10גילה גמליאל ,השרה לשוויון חברתי
		
 10:20על צמיחה ,פריון ומה שביניהם
		
התעשיינים
שרגא ברוש ,נשיא התאחדות
		
		
		
 10:30חדשנות מעודדת צמיחה
		
מנחה :הגר רבט ,כתבת טכנולוגיה ,כלכליסט
		
יורם יעקובי ,מנהל מרכז הפיתוח של מיקרוסופט ישראל
		
ישראל
קוואלקום
מנכ"ל
מימרן,
אריק
		
12:50
		
שי לוי ,מנהל אמדוקס ישראל
		
		
סאמי סעדי ,מנכ"ל משותף ,צופן
		

11:00
		
		

כיצד ישפיעו השינויים בממשל האמריקאי
על הכלכלה העולמית ועל המשק הישראלי?
תמיר פרדר ,סמנכ"ל השקעות ,פסגות גמל ופנסיה

מייסדת משותפת ו־PamBio ,CTO

13:30

רונן פלוט
ראש עיריית נצרת עילית

הילה אוביל ברנר
יזמת ,מייסדת ארגון יזמיות
ו־Google Campus for Moms

חשיפה לצפון :סיפורי השראה  -הרצאות בסגנון TED

רו,,ח רוני אברדם

חיים אוחיון ,יזם ,מבעלי מתחם אגמון החולה,
קבוצת הכדורסל הפועל גלבוע גליל ומבשלת הגולן
ד"ר נוהא חיג'אזי ,מייסדת משותפת ו־PamBio ,CTO
ד"ר יפעת לינדר ,מנהלת מיזם גליליום ,מכללת תל חי
הילה אוביל ברנר ,מייסדת ארגון "יזמיות"
ו־Google Campus for Moms

שותף KPMG ,סומך חייקין

ד,,ר יפעת לינדר

אחד על אחד
ישראל כץ ,שר התחבורה בשיחה עם ליאור גוטמן,
כתב תחבורה ותשתיות ,כלכליסט

מנהלת מיזם גליליום ,מכללת תל חי

ארוחת צהריים

רוני פלמר

מנכ,,ל תנועת אור

ישראל כץ
שר התחבורה

בין משתתפי הוועידה

חיים אוחיון
מבעלי מתחם אגמון החולה ,קבוצת הכדורסל
הפועל גלבוע גליל ומבשלת הגולן

סימון אלפסי
ראש עיריית יוקנעם

אלי כהן
שר הכלכלה

ברק סורני

מנכ,,ל פסגות בית השקעות

גילה גמליאל
השרה לשוויון חברתי

יניב גרטי

מנכ,,ל אינטל ישראל

שי לוי
מנהל אמדוקס ישראל

בחסות:

תמיר פרדר

סמנכ,,ל השקעות ,פסגות גמל ופנסיה

לפרטים ולהרשמהwww.calcalist.co.il/north2017 :

הפקה:

