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ממשלה חדשה, רעיונות חדשים, רוח חדשה.

בכירי המשק, הממשלה והמגזר העסקי נפגשים
בוועידת התחזיות השנתית של כלכליסט.

בואו לשמוע כיצד יראו השנים הבאות בתחומים של כלכלה
ועסקים, יזמות וחדשנות, פיננסים, חברה ותעסוקה ובטחון ישראל

הוועידה במעמד נשיא המדינה מר יצחק הרצוג
.Expo TLV ,10 יום רביעי, 29.12.21, ביתן

הוועידה תועבר בשידור חי בפייסבוק ובאתר כלכליסט

calcalist.co.il/forecasts2022 :לפרטים

 מושב ביטחון חברתי
חה"כ אחמד טיבי, יו"ר סיעת הרשימה המשותפת, בשיחה עם עמיר קורץ, כלכליסט

הזכות למזון: מה עושה ישראל לקידום ביטחון המזון של אזרחיה?
מנחה: אדריאן פילוט, כלכליסט

חה"כ עידית סילמן, יו"ר הקואליציה ויו"ר ועדת הבריאות
פרופ' רוני סטריאר, יו"ר המועצה לביטחון תזונתי

גידי כרוך, מנכ"ל לקט ישראל
עמית בן צור, מנכ"ל פורום ארלוזרוב ומכון 'יסודות'

 טהרן - תל אביב - הוליווד 
 דנה עדן, מפיקה ויוצרת ודני סירקין, במאי "טהרן" בשיחה עם 

רותה קופפר, כלכליסט

 מושב תשתיות
תשתיות לאומיות כמנוע הצמיחה של המשק

מנחה: יובל שדה, כלכליסט
מיכל פרנק, מנכ"לית משרד התחבורה

אורנה הוזמן־בכור, יו"ר נמל אשדוד
עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל

ליאור מנצר, מנהל סקטור מימון פרויקטים ותשתיות, בנק הפועלים

 אני חושב משמע אני טועה
ד"ר חיים שפירא, חוקר רב תחומי בתורת המשחקים וקבלת החלטות

 מושב הייטק וטכנולוגיה
הצונאמי של חברות ההייטק הישראליות

דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות
ההייטק לא מתחיל ונגמר בטרמפיאדה של גלילות

שי לוי, מנכ"ל אמדוקס ישראל
זהירות, יוניקורנים לפנייך!

האם 2022 תהיה רותחת כמו קודמתה
או שצפויה התקררות לקראת השנה החדשה?

מנחה: מאיר אורבך, כלכליסט
Rapyd ,אריק שטילמן, מנכ"ל ושותף מייסד

HoneyBook ,עוז אלון, מנכ"ל ושותף מייסד
Fireblocks ,CTO–עידן עפרת, שותף מייסד ו

עתיד אולימפי: ישראל בדרך לפריז 2024
יעל ארד, יו"ר הוועד האולימפי בישראל, בשיחה עם אוריאל דסקל, כלכליסט

ארוחת צהריים
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מנחה: גולן פרידנפלד, סגן עורכת כלכליסט

התכנסות

על סדר היום
 יואל אסתרון, מו"ל כלכליסט 

דב קוטלר, מנכ"ל בנק הפועלים

 מושב פתיחה
אתגרי ישראל לשנים הבאות

יצחק הרצוג, נשיא המדינה, בשיחה עם צבי זרחיה, כלכליסט

 מושב כלכלה ועסקים
כיצד מאיצים את צמיחת הכלכלה הישראלית

 אביגדור ליברמן, שר האוצר, בשיחה עם גלית חמי, עורכת כלכליסט 
ואדריאן פילוט, כלכליסט

תחרות, יציבות וסיכונים במערכת הפיננסית
יאיר אבידן, המפקח על הבנקים, בשיחה עם גולן פרידנפלד, כלכליסט

מצב חירום לאומי?
מרב מיכאלי, שרת התחבורה, בשיחה עם יובל שדה, כלכליסט

 אתגרי הביטחון של ישראל 
אלוף עמיקם נורקין, מפקד חיל האוויר

העידן החדש של הפרייבט אקוויטי
ישי דוידי, מייסד ומנכ"ל קרן פימי, בשיחה עם ירדן רוז'נסקי, כלכליסט

מעצמת סייבר לא מוגנת
ניר צוק, מייסד Palo Alto Networks, בשיחה עם רועי ברגמן, כלכליסט

השר שעל רפורמות וחוקים דרמטיים. כמה מהם יתממשו?
גדעון סער, שר המשפטים, בשיחה עם משה גורלי, כלכליסט

 מושב שוק ההון
מסתכלים קדימה: תחזית פיננסית ל־2022

אבישי קרואני, מנכ"ל פעילים ניהול תיקי השקעות

הטרנספורמציה של עולם הביטוח: לאן צועד שוק ההון?
יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, בשיחה עם ירדן רוז'נסקי, כלכליסט

בין ספאקים ליוניקורנים: מה יישאר אחרי חגיגת הכסף בחינם?
מנחה: אדריאן פילוט, כלכליסט

ענת לוין, מנכ"לית בלקרוק ישראל
Evercore Israel לן רוזן, מנכ"ל

PwC Israel רו"ח דורון סדן, שותף מנהל

הוועידה בהתאם להנחיות משרד הבריאות
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