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כנס העסקים של החברה הערבית
مؤمتر األعامل للمجتمع العريب

 ١٢.٢.١٨ | فندق رمادا أوليـڤـيا، النارصة
12.2.18 | מלון רמדה אוליביה, נצרת

מנחה: אימאן קסאם סלימאן

התכנסות וארוחת בוקר   8:30

דברי פתיחה   9:15
יואל אסתרון, מו"ל כלכליסט    
עודד ערן, יו"ר בנק הפועלים   

עלי סלאם, ראש עיריית נצרת    

החברה הערבית כמנוע צמיחה של    9:40 
המשק הישראלי – כלכלה, פוליטיקה, חברה   

ח"כ גילה גמליאל, השרה לשוויון חברתי   
ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון   

אבי גבאי, יו"ר המחנה הציוני     
ח"כ איימן עודה, יו"ר הרשימה המשותפת   

 
בנייה, תחבורה, פיתוח ותשתיות   10:30 

ביישובים הערביים           
                דברי פתיחה: ח"כ אחמד טיבי, הרשימה המשותפת, 

סגן יו"ר הכנסת     

פאנל בהנחיית אדריאן פילוט, כתב כלכליסט   
איימן סיף, ראש הרשות לפיתוח כלכלי של     

מגזר המיעוטים   
מאזן גנאים, יו"ר ועד ראשי הרשויות המקומיות      

הערביות וראש עירית סח'נין   
ראונק נאטור, מנכ"לית שותפה של עמותת סיכוי   

סלים לחאם, בעלים ומנכ"ל סלים לחאם     
יזמות ובנייה   

דור בלוך, רכז תחבורה באגף תקציבים,     
משרד האוצר   

צמיחה בת־קימא בחברה הערבית     11:10
רונן שטיין, משנה למנכ"ל והממונה על החטיבה      

הקמעונאית, בנק הפועלים   

עסקים ותעסוקה בחברה הערבית -    11:20 
אתגרים, קשיים והזדמנויות           

דברי פתיחה: שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים   

פאנל בהנחיית נטע-לי בינשטוק,     
עורכת מדור פו"ש, כלכליסט   

ניצן לביא, מנכ"ל סופר־פארם    
איציק צאיג, מנכ"ל אסם   

זיאד עומרי, מייסד ובעלי רשת מוסדות רנד,     
מהמעסיקים הגדולים בחברה הערבית   

הפסקה  12:00

הבורסה בתל אביב כאלטרנטיבה להבטחת   12:15 
עתידן של חברות משפחתיות   

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך   

המהפכה התעשייתית הרביעית מעצבת   12:25 
את העולם מחדש – האם אתם מוכנים?   

Deloitte ,אילן בירנפלד, יו"ר ומנהל עסקים ראשי   

בדרך לאקזיט עוצרים בצפון – איך מקדמים   12:35 
השקעה בסטארט־אפים בחברה הערבית   

פאנל בהנחיית מאיר אורבך, עורך הייטק כלכליסט   

פרופ' זיאד חנא, סגן נשיא ומנהל מרכזי     
הפיתוח של קיידנס, יו"ר משותף של     

המועצה הציבורית של צופן   

פאדי סוידאן, מנהל החממה העסקית     
טכנולוגית בנצרת   

 ,ourcrowd גדי מזור, מנטור בהייבריד וממייסדי    
משקיע בסטארט־אפים בחברה הערבית   

דדי פרלמוטר, שותף־מנהל בקרן אקליפטוס,     
לשעבר סגן נשיא בכיר באינטל העולמית,     

יו"ר משותף של המועצה הציבורית של צופן    

רגע של השראה – החלטות פורצות דרך  13:00
דליה פדילה, מייסדת ומנהלת רשת קיו סקולס      

ללימודי אנגלית ופיתוח אנושי וראש מכללת     
אלקאסימי להנדסה ומדע    

   PANET פרידה ג'אבר, עורכת ראשית של אתר   
מקבוצת פנורמה   

עו"ד עבאס עבאס, מייסד ומנכ"ל עמותת               
אלמנארה לאנשים עם מוגבלויות    

וואטן אלקאסם, פרסומאי ומבעלי קהוואתי, רשת      
הקפה הראשונה בחברה הערבית במודל מחיר אחיד   

חשיפת הצעירים המבטיחים   13:35 
ופורצי הדרך של החברה הערבית   

דברי ברכה: ג'עפר פרח, מנכ"ל מרכז מוסאוא לזכויות      
האזרחים הערביים, ודני גל, מנכ"ל עמותת קו משווה   

ארוחת צהריים  14:00

מפגש סגור של הצעירים המבטיחים ופורצי 
הדרך עם מנכ"ל בנק הפועלים אריק פינטו

בחסות:

عريفة املؤمتر: إميان القاسم سليامن

تجّمع ووجبة فطور

كلامت افتتاحية

النمو املستدام يف املجتمع العريب: 

لحظات من اإللهام: قرارات رائدة

التعريف عن متميزين يف املجتمع العريب

وجبة غداء

األعامل والتوظيف يف املجتمع العريب – تحّديات، مصاعب 
وفرص        

البورصة يف تل أبيب كبديل لضامن مستقبل الرشكات العائلّية

الثورة الصناعّية الرابعة تشّكل العامل من جديد
هل أنتم مستعدون؟

يف الطريق إىل "إكزيت" نقف يف الشامل – كيف نساهم يف 
تشجيع االستثامر يف الرشكات الناشئة )ستارت أپ( يف املجتمع 

العريب

املجتمع العريب كمحرّك لنمو االقتصاد اإلرسائييل – اقتصاد، 
سياسة، مجتمع

البناء، املواصالت، التطوير والبنى التحتّية
يف البلدات العربية:

يوئيل اسرتون، نارش "كلكليست"

عوديد عريان، رئيس مجلس إدارة بنك هپوعليم

عيل سالم، رئيس بلدية النارصة

رونني شطاين، نائب املدير العام ورئيس قطاع الخدمات البنكية 

التجارية، بنك هپوعليم

فادي سويدان، مدير دفيئة األعامل التكنولوجّية يف النارصة

چادي مازور، مرشد يف "هايربيد" ومن مؤسيس OurCrowd، مستثمر يف 

الرشكات الناشئة )ستارت أپ( يف املجتمع العريب

ديدي پرلومرت، مدير - رشيك يف صندوق "أوكاليپتوس"، 

نائب رئيس كبري سابق يف "إِنتل" العاملّية، رئيس مشرتك

ملجلس "تسوفن" العام.     

كلامت ترحيبّية: جعفر فرح، مدير عام مركز مساواة
 لحقوق املواطنني العرب وداين چال، مدير عام

جمعية "كاڤ مشڤيه"  

اسرتاحة

عضو الكنيست چيال چمليئل، وزيرة املساواة االجتامعّية

عضو الكنيست يوآڤ چالنت، وزير البناء واإلسكان

آڤي چباي، رئيس املعسكر الصهيوين

عضو الكنيست أمين عودة، رئيس القامئة املشرتكة

كلمة االفتتاح: عضو الكنيست أحمد طيبي، القامئة املشرتكة، نائب رئيس 
الكنيست

منّصة حوار يديرها أدريان فيلوت، مراسل "كلكليست"
أمين سيف، مدير سلطة التطوير االقتصادي لألقلّيات

مازن غنايم، رئيس لجنة السلطات العربية املحلية 
ورئيس بلدية سخنني

رونق ناطور، املديرة العامة لجمعية "سيكوي"

سليم لّحام، صاحب ومدير عام "سليم لّحام للمبادرة والبناء"

دور بلوخ، منّسق املواصالت يف قسم امليزانيات، وزارة املالية

منّصة حوار يديرها مئري أورباخ، محّرر هايتك "كلكليست"

پروِفسور زياد حنا، نائب رئيس ومدير مراكز التنمية
يف "كيدنس"، رئيس عام رشيك ملجلس "تسوفن" العام

إيتاي بن زئيڤ، مدير عام البورصة لألوراق املالية

Deloitte ،إيالن برينفلد، رئيس ومدير أعامل كبري

كلمة االفتتاح: رشاچا بروش، رئيس اتحاد الصناعّيني

منّصة حوار تديرها نيطع-يل بينشطوك،

محّررة قسم اإلعالنات والتسويق، "كلكليست"

نيتسان الڤي، مدير عام "سوپر فارم"

إيتسيك تسايچ، مدير عام "أوسم"

زياد العمري، مؤسس وصاحب شبكة مؤسسات "رند"، 

من أرباب العمل الكبار يف املجتمع العريب

دالية فضييل، مؤّسسة ومديرة شبكة "كيو سكولز"
لتعليم اإلنجليزية والنامء اإلنساين ورئيسة كلية القاسمي

للهندسة والعلوم 

فريدة جابر، املحررة املسؤولة ملوقع PANET "پانيت" من مجموعة 
"پانوراما"

املحامي عباس عباس، مؤسس ومدير عام جمعية املنارة لذوي االحتياجات 
الخاصة

وطن القاسم، اعالمي وأحد الرشكاء يف "قهويت"، شبكة املقاهي األوىل يف 
املجتمع العريب ذات السعر املوّحد
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لقاء مغلق للمتميزين يف املجتمع العريب مع مدير عام 
بنك هپوعليم، آريك پينتو


