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8:00   התכנסות

9:00   הצעה לסדר יום
           פרופ' ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי, 

           בנק הפועלים

9:20   המושכים בחוטים
           הרצאת פתיחה 

           אלוף עמיקם נורקין, מפקד חיל האוויר 
 

           אי היציבות הפוליטית, השסע החברתי, והתפקיד        
          המכריע של מוסד הנשיאות

           ראובן ריבלין, נשיא המדינה בשיחה עם 
          גלית חמי וצבי זרחיה, כלכליסט 

           הקדנציה שהסתיימה עם מאבטח 
          שי ניצן, פרקליט המדינה היוצא 

          אחד על אחד
           מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה 

          בשיחה עם עמיר קורץ, כלכליסט

10:20  ההייטק הישראלי כמנוע צמיחה גם בעשור הבא
          פתיחה: אהרון אהרון, מנכ"ל רשות החדשנות

          יהלומים חכמים ודפוס העתיד 
           בני לנדא, יזם ואיש עסקים, 

          בשיחה עם דיאנה בחור ניר, כלכליסט

          חדשנות כדרך חיים ומנוע לטרנספורמציה עסקית
          ברק עילם, מנכ"ל נייס

          המשקיע בעל מגע הזהב: איך מגדלים יוניקורן 
          אורן זאב, משקיע, בשיחה עם מאיר אורבך, כלכליסט

          דור ה־Z מחפש ריל ניוז
AGT מתי כוכבי, מייסד ובעלים, קבוצת          

11:20  השקעות וכלכלה גלובאלית
          המפקחת על הבנקים מסכמת קדנציה

          ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים 
          בשיחה עם גולן פרידנפלד, סגן עורכת כלכליסט

          עולם הפוך: חוקי הכלכלה נכתבים מחדש 
          אורי גרינפלד, כלכלן ואסטרטג ראשי, פסגות בית השקעות

           השקעות 2030: האם הגיאות בעשור הקודם יכולה
           לשכפל את עצמה?

          מנחה: רחלי בינדמן, כלכליסט
          הראל בית־און, שותף־מייסד, ויולה צמיחה 

          גת מגידו, סמנכ"לית השקעות, פסגות ניירות ערך
          יוסי דורי, מנכ"ל כנף, זרוע ההשקעות של כלל ביטוח

        
          מחשבים מסלול השקעה מחדש

          יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח

          אחד על אחד
           ציפי גז, מנהלת מחלקת החקירות של 

          רשות ני"ע בשיחה עם ירדן רוז'נסקי, כלכליסט

12:20  המהפכות שבדרך: לאן צועדת כלכלת ישראל
          פתיחה: שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים

          משק החשמל – לאן? 
          אלוף )מיל.( יפתח רון־טל, יו"ר חברת החשמל 

           יש שינוי באוויר? ההיבטים הכלכליים
          של משבר האקלים

          מנחה: הגר רבט, כלכליסט
          משה מרי, מנכ"ל נספרסו ישראל

          מאיה יעקבס, מנכ"לית עמותת צלול
           ג'מילה הרדל ואכים, מנהלת עמותת 

          אזרחים למען הסביבה

          עתיד התעשיות הביטחוניות בעשור הקרוב
          הראל לוקר, יו"ר תעשייה אווירית  

           תשתיות בעשור הבא: אנרגיה מתחדשת, השקעות
          בתחבורה ובנמלים ומימון פרטי

          מנחה: ליאור גוטמן, כלכליסט
          אודי אדירי מנכ"ל משרד האנרגיה

          אורנה הוזמן־בכור, יו"ר נמל אשדוד
          יעקב קוינט, מנהל רשות החברות הממשלתיות

           ליאור מנצר, מנהל מערך מימון פרויקטים ותשתיות,              
          בנק הפועלים

          הדרך מצניחה לצמיחה במגזר העסקי 
          דובי אמיתי, יו"ר התאחדות האיכרים

13:30  בדרך לאולימפיאדה עוצרים בתל אביב
           שגיא מוקי, אלוף העולם בג'ודו ואורן סמדג'ה,          

           המדליסט האולימפי ומאמן נבחרת הג'ודו 
          בשיחה עם עמיר קורץ, כלכליסט

          יעקב טומרקין, שחיין אולימפי

          המעסיק החברתי 2019 - ההכרזה על הזוכים

14:00  ארוחת צהריים 

 14:40  פעם שלישית – הכרעה? הבחירות שעשויות להכניס  
          את ישראל לסחרור מסוכן

           גבי אשכנזי, כחול לבן בשיחה עם 
          גלית אלטשטיין, כלכליסט

           אביגדור ליברמן, יו"ר ישראל ביתנו, בשיחה עם 
          גלית אלטשטיין, כלכליסט

           איילת שקד, הימין החדש, בשיחה עם 
          צבי זרחיה, כלכליסט

           עמיר פרץ, יו"ר העבודה, בשיחה עם 
          אדריאן פילוט, כלכליסט

16:00  קפה ומתוקים

מנחה: גולן פרידנפלד, סגן עורכת כלכליסט

הפקה בחסותבשיתוף חסות זהב
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