
הוועידה הכלכלית הלאומית
בואו לשמוע כיצד תתמודד ישראל עם האתגרים הכלכליים, הפוליטיים והחברתיים שהותירה שנת 2020
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הפקה: בחסות: בשיתוף:

הוועידה תתקיים לפי הנחיות התו הירוק של משרד הבריאות

מנחה:  
גולן פרידנפלד, סגן עורכת כלכליסט  

התכנסות  8:30

פתיחה: על סדר היום  9:15
יואל אסתרון, מו"ל כלכליסט  

ד"ר סאמר חאג' יחיא, יו"ר לאומי  

מושב פתיחה  
אתגרי ישראל לשנים הבאות  

אביגדור ליברמן, שר האוצר, בשיחה עם צבי זרחיה    
וגלית אלטשטיין, כלכליסט  

יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר   

לא רק ביטחון: מערכת הביטחון כמאיץ לכלכלה הישראלית  
אלוף )מיל.(, אמיר אשל, מנכ"ל משרד הביטחון   

מושב נדל"ן ותחבורה  10:30
מדינה תקועה: איך נחלצים ממשבר הדיור ומהפקק של המדינה  

מרב מיכאלי, שרת התחבורה, בשיחה עם עמיר קורץ, כלכליסט  
זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון, בשיחה עם צבי זרחיה, כלכליסט  

המושכים בחוטים: הפקידים שאחראים להיצע בענף הנדל"ן  
ינקי קוינט, מנכ"ל רמ"י ודלית זילבר, מנכ"לית מנהל התכנון     

בשיחה עם דרור מרמור, כלכליסט  

פאנל נדל"ן  
מנחה: שלומית צור, כלכליסט  

יגאל דמרי, בעלים, דמרי בניה ופיתוח   
תמיר כהן, יו"ר ומנכ"ל שיכון ובינוי  

רוחמה אברהם, מנכ"לית השתתפויות בנכסים  
דפנה לנדאו, ראש מערך בנייה ונדל"ן, לאומי  

מושב אנרגיה ותשתיות  11:30
מהו תמהיל האנרגיה הנכון לישראל?   

קארין אלהרר, שרת האנרגיה,   
בשיחה עם אדריאן פילוט, כלכליסט  

אנרגיה מתפרצת: האתגרים של משק האנרגיה בעולם ירוק   
יוסי רוזן, יו"ר המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה   

בשיחה עם עמיר קורץ, כלכליסט  

 

פאנל אנרגיה ותשתיות   
מנחה: יובל שדה, כלכליסט  

עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל  
אלי כהן, מנכ"ל מקורות  

אורנה הוזמן־בכור, יו"ר נמל אשדוד  
יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים  

ישראל יניב, יו"ר דור אלון  

הפסקה    12:15

אתנחתא מוזיקלית  12:30
הדואו הבינלאומי: מאיה בלזיצמן, צ'לנית ומתן אפרת, מתופף  

מושב כלכלה ועסקים  12:40
כיצד מאיצים את צמיחת הכלכלה הישראלית  
אורנה ברביבאי, שרת הכלכלה והתעשייה,   

בשיחה עם אדריאן פילוט, כלכליסט  

יחס החוב\תוצר של ישראל  
ד"ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי, לאומי  

טכנולוגיה ואנרגיה בשוק ההון המקומי והבינלאומי –   
2021 ומבט קדימה  

עו"ד אילן גרזי, שותף בכיר, ראש מחלקת שוק ההון, פרל כהן   

מושב הייטק וחדשנות   13:30
אורית פרקש־הכהן, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה   

הצונאמי של חברות ההייטק הישראליות  
מנחה: מאיר אורבך, כלכליסט  

קרן לוי, מנכ"לית Payoneer ישראל  
Bright Data אור לנצ'נר, מנכ"ל  

Gong עמית בן דב, מייסד ומנכ"ל  
Rapyd אריק שטילמן, מנכ"ל  

Innoviz עומר כילף, מייסד משותף ומנכ"ל  
SimilarWeb אור עופר, מנכ"ל  

ארוחת צהריים   14:15

 הוועידה תשודר
בלייב באתר כלכליסט

היום!


