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בחסות:

מיתוג ופרסום:הפקה:

 FINTECH 2019
מתקדמים לעולם פיננסי חדש

מנחה: גולן פרידנפלד, סגן עורכת כלכליסט  

התכנסות      8:30

Driving Banking Forward      9:30
יפעת אורון, מנכ"לית לאומיטק  

פינטק: הטכנולוגיה היא רק תירוץ   
מיטל רביב, ראש מחלקת פינטק וחדשנות,   

KPMG סומך חייקין  

רוצים פינטק: המוח כבר כאן, איפה המדינה?  10:00
ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים   

בשיחה עם גולן פרידנפלד, כלכליסט  

אנשים, דאטה וטכנולוגיה:    
המנועים הפיננסיים בארגונים של המחר  

דניאל מלכה, מנכ"ל IBM ישראל  

Blockchain use-cases in banking  
Maria Pennanen, Co founder, Accelerator Frankfurt   

Blockchain Labs  

חדשנות:  
חידושים, מגמות ושינויים בשוק ההלוואות    

לעסקים קטנים בארה"ב  
 BlueVine ,CTOניר קלר, מייסד ו־  

 

חדשנות:   
  Online customer journey - It ain't over till it's over  

Riskified ,COO ,נעמה אופק ארד  

The SafeCharge vision: Beyond technology,   
a partnership approach to payments  

SafeCharge דוד אבגי, מנכ"ל  

אחד על אחד  11:00
 Payoneer יובל טל, מייסד   

בשיחה עם מאיר אורבך, כלכליסט  

InsurTech: לקום מהכורסא  
AIG ,גיל שגיב, סמנכ"ל שיווק ודיגיטל  

קוים לדמותה של מהפכת האינשורטק  
Next Insurance ,ניסים טפירו, מייסד משותף  

Fireside chat: Building a new financial platform   
for the mass market   

   Avi Eyal, Co־Founder and managing partner,  
Entrée Capital with Brandon Krieg,   

Co־Founder and CEO of Stash  

חדשנות:   
The 10$ Trillion Real Estate Market, and Big Data  

CrediFi אלי רזין, מנכ"ל ומייסד  

חדשנות:   
 FinTech and Travel - The Big Bang )and Not in Theory(  

Splitty ,ערן שוסט, מנכ"ל ומייסד משותף  

חדשנות בתחום האשראי   
יבגניה קרמר, ראש מחלקת רגולציה, בנקאות ומוסדות     

פיננסיים, KPMG סומך חייקין בשיחה עם רו"ח צוריאל תמם,    
הממונה על מאגר נתוני האשראי, בנק ישראל  

 
היום שבו המערכת הפיננסית תותקף  

הודי זק, ראש החטיבה הטכנולוגית,   
מערך הסייבר הלאומי  

איפה לשים את הכסף?  12:15 
ההשקעות המסקרנות בעולם הפינטק  

Philippe Cerf, Managing Director, :פתיחה   
    Head of Technology Investment  

Banking in EMEA, Credit Suisse  

מנחה: הגר רבט, כלכליסט  
גלעד שמעוני, מנכ"ל לאומי פרטנרס חתמים  
אורנית שנער, מנהלת השקעות הון סיכון של   

Citi Ventures ישראל  
עמרי בן דוד, שותף, ויולה ונצ'רס  

ארוחת צהריים  12:45

 עוד
שבוע!


