
׳איחלתי לארנק 
׳ הצלחה בהמשך דרכו

  

הפקה:
בחסות:

8:00     התכנסות

מנחה: גולן פרידנפלד, סגן עורכת כלכליסט  

9:00     דברי פתיחה: כשהפינטק והמוסדיים נפגשים
חגי שרייבר, משנה למנכ"ל ומנהל השקעות ראשי, קבוצת הפניקס  

מהפכת הפינטק העולמית עושה עלייה: האם ישראל מצליחה להדביק את הפער?  
אתגרי החדשנות והפינטק בראי הפיקוח על הבנקים  

יאיר אבידן, המפקח על הבנקים              
הרפורמה בשירות המהפכה הפיננסית: מבנקאות פתוחה והנפקת רישיונות      

חדשים ועד פרטיות הצרכנים  
ענת גואטה, יו"ר רשות ני"ע   

9:40     מלחמה או שלום: איך תשפיע הכניסה של השחקנים החדשים על הגופים    
המסורתיים בעולם הפיננסים?   

מחברת טראוול לענקית פינטק: המסע המופלא של טריפאקשנס  
אריאל כהן ואילן טוויג, מייסדי TripActions, בשיחה עם מאיר אורבך, כלכליסט  

בונים_בנק  
שוקי אורן, יו"ר הבנק הדיגיטלי הראשון, בשיחה עם עירית אבישר, כלכליסט   

חדשנות בעולם הפינטק: מתי עסקים מקומיים יזכו להנות מהבשורה העולמית  
מנחה: רועי ברגמן, כלכליסט  

  Fundbox ,ישראל GMו־ CTO ,דרור יוסף  
Mesh Payments עודד זהבי, מייסד ומנכ"ל  

דורון ספיר, יו"ר מיכמן אשראי לעסקים  

הבהלה לפינטק: האם גל ההשקעות חסר התקדים יימשך גם בשנה הקרובה?  10:30
אחת על אחת  

רקפת רוסק עמינח, שותפה מנהלת, Team8 Fintech בשיחה עם עירית אבישר, כלכליסט     
מפץ היוניקורנים הגדול ואיך מתמודדים עם צמיחה מטאורית   

מנחה: הגר רבט, כלכליסט  
 Tipalti חן עמית, מייסד ומנכ"ל  

Sunbit ארד לברטוב, מייסד משותף ומנכ"ל  
Earnix אודי זיו, מנכ"ל  

הרפורמה בתחום השירותים הפיננסים: אשראי פינטק וניהול תשלומים    
אלי טובול, סגן בכיר לממונה על רשות שוק ההון  

 5 TEDs on 5 Leading Trends   11:15
 StarkWare פתרונות לעולם הבלוקצ'יין: אורי קולודני, מייסד משותף ומנכ"ל  

Parametrix קריסת מערכות מבוססות ענן: נטע רוזי, מייסדת משותפת  
אופציות והמתעשרים החדשים: אודליה פולק, מנכ"לית ESOP, בית ההשקעות אקסלנס   

ZenGo ארנק קריפטו: אוריאל אוחיון, מייסד משותף ומנכ"ל  
Sorbet מהפכת הפינטק בעולם העבודה: ויטל אילת־רייכל, מייסדת משותפת ומנכ"לית  

12:00   פינטק 2030: מבט גלובאלי על חדשנות וטכנולוגיה פיננסית בעשור הקרוב
מנחה: מאיר אורבך, כלכליסט  

Bessemer Venture Partners ,אדם פישר, שותף מנהל  
Vintage Investment Partners ,אסף חורש, שותף מנהל  

Amex Ventures ,דנה אלי לורך, שותפה מנהלת  

12:30   בראנץ'

היום!
 הכנס ייערך בהתאם
להנחיות משרד הבריאות 
 ויועבר בשידור חי 
באתר כלכליסט


