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הפקה: בחסות:
ביטוח ופיננסים

2 בספטמבר, מלון דיוויד אינטרקונטיננטל ת"א 

הוועידה הכלכלית הלאומית 
15 יום לפני הבחירות

מנחה: גולן פרידנפלד, סגן עורכת כלכליסט

התכנסות   8:00
הצעה לסדר יום  9:00

יואל אסתרון, מו"ל כלכליסט  
בחירות 2019, מועד ב':    

מתכוננים לישורת האחרונה  
יולי אדלשטיין, יו"ר הכנסת, הליכוד,     

בשיחה עם צבי זרחיה, כלכליסט  
אהוד ברק, ראש הממשלה לשעבר,     

המחנה הדמוקרטי  
איילת שקד, יו"ר ימינה,   

בשיחה עם גלית חמי, עורכת כלכליסט  
גבי אשכנזי, כחול לבן,   

בשיחה עם גלית אלטשטיין, כלכליסט  

הבליץ על בג"ץ:   
עושים סדר במערכת המשפט   

אליקים רובינשטיין, שופט בית המשפט העליון    
בדימוס, בשיחה עם משה גורלי, כלכליסט  

אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים,     
בשיחה עם גלית אלטשטיין, כלכליסט  

יהודית תירוש, מנהלת מחלקת ני"ע     
בפרקליטות, בשיחה עם עמיר קורץ, כלכליסט  

הגירעון, הצמיחה והשקל   
פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל  

שאול מרידור, ראש אגף תקציבים באוצר,     
בשיחה עם עמרי מילמן, כלכליסט   
ד"ר גיל בפמן, כלכלן ראשי, לאומי  

הפסקה  11:30

אנשים ועסקים: הסיפורים החמים של השנה  11:45
דודו מזרחי, מנכ"ל בזק,    

בשיחה עם גלית חמי, עורכת כלכליסט  
יוסי מימן, איש עסקים,    

בשיחה עם דיאנה בחור ניר, כלכליסט  
חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל גזית גלוב,    
בשיחה עם גולן פרידנפלד, כלכליסט  

אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה  

החבילה של אמזון בדרך:    
הזדמנות או סכנה לשוק המקומי  

מנחה: נטע לי בינשטוק, כלכליסט   
רמי שביט, מנכ"ל המשביר לצרכן   

חי גאליס, מנכ"ל קניוני ביג   
רמי לוי, בעלים, רמי לוי שיווק השקמה   

יאיר עשהאל, מנכ"ל UPS בישראל   
דודו וקנין, ראש מערך עסקים קטנים, לאומי  

זינוק בעלייה או פול גז בניוטרל:   
6 מנועי צמיחה של המשק הישראלי 2019   

תעשייה: שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים  

ביטוח: דני נוה, יו"ר כלל ביטוח  
דיור ותשתיות: ראול סרוגו, נשיא התאחדות    

הקבלנים בוני הארץ   
תחרות בנמלים: אורנה הוזמן בכור, יו"ר נמל    

אשדוד, בשיחה עם ליאור גוטמן, כלכליסט  
מגה פרויקטים לאומיים: אהוד דנוך, מנכ"ל סולל בונה  

סביבה: אורליו איגנסיו לופז, ראש מערך פיתוח    
עסקי, אקסיונה אגווה  

INDUSTRY 4.0 הכרזת הזוכים בתחרות  
ארוחת צהריים  13:45

תמיד רציתי להיות אשכנזי  14:30
יוסי צברי, אמן ספוקן וורד  

שבועיים לבחירות: תמונת מצב  
עמית סגל ואמנון אברמוביץ',    

חדשות 12  
אביגדור ליברמן, יו"ר ישראל ביתנו,    

בשיחה עם צבי זרחיה, כלכליסט  
עמיר פרץ, יו"ר העבודה,    

בשיחה עם סופי שולמן, כלכליסט  

מערכת הבריאות - דו"ח מצב:  
כמה עולה לנו להיות בריאים?  

יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות,    
בשיחה עם אדריאן פילוט, כלכליסט  

פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל איכילוב  

איפון, הכן, צא: בדרך למדליה אולימפית  
אורי ששון, ג'ודוקא אולימפי,    

בשיחה עם אוריאל דסקל, כלכליסט  

קפה ומתוקים  16:15

תחרות Industry 4.0 מחפשת את הסטארט־אפ 
המבטיח שיחבר בין חברות ייצור בינלאומיות 

לבין טכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך
 מנחה: הגר רבט, כלכליסט

פירמת רו"ח וייעוץ המלווה את התחרות: גל פלד, ראש 
מחלקת פתרונות IT ויצור מתקדם, KPMG סומך חייקין

שופטים: אגמון פורת, מנכ"ל מעבדת החדשנות 
לתעשייה חכמה, HAM-LET • נגה קפ, מנהלת שותפה, 

 קרן i3 • ד"ר איתי נגרין, VP Innovation, כיל •
עו"ד עינת קליין־קלך, מנהלת מערך חדשנות, בזן • 

 ד"ר רונן קרייזמן, דירקטור לפיתוח עסקי, 
 • SOMV מכון ויצמן • ניר אדלר, שותף מנהל בקרן 
מיכל פינק, סמנכ"ל אסטרטגיה במשרד הכלכלה 

ואחראית על יצור מתקדם • שי מונזון, מנהל קשרי 
תעשייה, Intel • מירב וינרב, מנהלת קוואלקום ונצ'רס 

 CTech בישראל ואירופה • אליחי וידל, עורך 

 A  אולם 
13:00-10:00 

גמר תחרות הסטארט־אפים  
INDUSTRY 4.0


