
מלון לאונרדו נגב, באר שבע
13.12.17
הוועידה הכלכלית המרכזית של הנגב 2017

דרום עולה
הנגב והדרום כקטר המשק הישראלי

בשיתוף:

בחסות: שידור חי:

מנחה הוועידה: עמיר קורץ, כלכליסט

התכנסות   8:00

דברי פתיחה  9:00
גלית חמי, עורכת כלכליסט  

קובי הבר, ראש החטיבה העסקית-מסחרית של בנק לאומי  
ברק סורני, מנכ"ל פסגות   

הנגב והדרום כמנוע צמיחה כלכלי לאומי  9:30
אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה   

רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע  

הנגב כקטר ההייטק והטכנולוגיה של ישראל   10:00
דברי פתיחה: אראל מרגלית, יו"ר קרן JVP וארגון יוזמה לאומית  

פאנל: בהנחיית מאיר אורבך, עורך ההייטק, כלכליסט  
Taboola ,COOאלדד מניב, נשיא ו־  

מאיה הופמן־לוי, מנהלת מרכז המו"פ של Dell EMC בבאר שבע   
רוני זהבי, מנהל CyberSpark  באר שבע  

רן בן סלע, מנהל החממה הטכנולוגית של אלביט מערכות   
בבאר שבע, אינקוביט   

לצמוח מהקושי - רגע של השראה 1  10:40
גדי ירקוני, ראש המועצה האזורית אשכול ופצוע מבצע צוק איתן   

עוברים דרומה: צבא, תעשייה, תעסוקה ותחבורה   10:55
הצבא עובר דרומה: תא"ל במיל' איציק כהן, ראש מינהל     

המעבר  דרומה, משרד הביטחון   
תעסוקה ותעשייה בנגב: דניאל בירנבאום, מנכ"ל סודהסטרים,     

           בשיחה עם נטע־לי בינשטוק, עורכת מדור פו"ש, כלכליסט 
תעשייה וצמיחה בנגב: אשר גרינבאום, מ"מ מנכ"ל כיל  

תחבורת העתיד - מת"א לבאר שבע ב־6 דקות:      
Hyperloop IL ,ערן טל, מייסד ומנכ"ל   

 

מחוללים שינוי בחברה הבדואית - רגע של השראה 2  11:45
אברהים נסאסרה, מייסד מרכז תמר, היזם העסקי והחברתי     

שצמח מהמגזר הבדואי    

מימון, אשראי והשקעות  12:00
אשראי לעסקים קטנים - בא לשכונה בחור חדש:    

ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר  
ניהול השקעות — אדם מול מכונה: עידן בן נאים, סמנכ"ל     

רגולציה ואכיפה ומנהל תחום החדשנות, פסגות  
בנקים, שינויים, לקוחות – לאן?: דודו דן, מנהל מרחב מסחרי     

הבירה והדרום, בנק לאומי  
 

לאן הולך שוק הנדל"ן בנגב ובדרום   12:20
פאנל בהנחיית אורן פרוינד, כתב שוק ההון, כלכליסט  

יגאל דמרי, מבעלי י.ח דמרי  
אברהם קוזניצקי, יו"ר ומבעלי מנרב  

סגי איתן, מנכ"לית נכסים ובניין   
ציון אמסלם, שותף, מנהל סניף באר שבע וראש תחום התעשייה,     

KPMG סומך חייקין  

ישראל - בין פוליטיקה לביטחון  12:45
משה )בוגי( יעלון, שר הביטחון לשעבר  

רגע של תרבות  13:00
הזמר אמיר דדון, שחקן השנה במחזות זמר,   

בשיחה עם עמיר קורץ, כלכליסט   
  

ארוחת צהריים  13:30
 הופעה של
אמיר דדון

calcalist.co.il/darom2017 :לפרטים ולהרשמה


