
כלכליסט ודיסקונט-טק גאים להשיק את פורום היוניקורנים במפגש ראשון שיעסוק בתעשיית ההייטק הפורחת.
מיהן החברות שהפכו ליוניקורנים ודקהקורנים, מהם הסקטורים החדשים שפרחו השנה ומי אלה שצפויים לתת קפיצה בשנה הבאה.

וגם, מהן אסטרטגיות ההשקעה החדשות בתחום ומהם האתגרים וההזדמנויות של תעשיית ההייטק הישראלית.
הכנס יתקיים ביום א' 12.12.21 במתחם 'שבע' ת"א

ועידת פורום היוניקורנס

הפקה:בשיתוף: בחסות:

בואו לשמוע
מאלו שעשו את זה 

בגדול

מנחה: גולן פרידנפלד, סגן עורכת כלכליסט

התכנסות  8:30

פתיחה  9:15
יואל אסתרון, מו"ל כלכליסט  

אורי לוין, מנכ"ל קבוצת דיסקונט  

משירותי הביטחון ללב ההייטק  9:30
אחד על אחת        

יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר ומנהל פעילות סופטבנק בישראל,   
בשיחה עם גלית חמי, עורכת כלכליסט  

יצואנית יוצאת דופן: איך הפכה יחידת המודיעין לסיירת מטכ"ל של ההייטק  
אסף כוחן, מפקד 8200 היוצא, בשיחה עם עומר כביר, כלכליסט  

Digital Optimism  
רונית אטד, מנכ"לית מיקרוסופט ישראל  

ארץ חדי הקרן המופלאים: האנשים שמאחורי מועדון מיליארד הדולר  10:15 
היעד הבא של התעשייה: דקה-קורן  

חן עמית, מנכ"ל ומייסד משותף, Tipalti, בשיחה עם מאיר אורבך, כלכליסט  
 

לצמוח, למכור, להנפיק: כך הפכה ישראל לפס ייצור של חדי קרן  
מנחה: סופי שולמן, כלכליסט  

Hailo ,CBOהדר צייטלין, מייסדת ו־  
Gong ,עמית בן דב, מנכ"ל ומייסד משותף  

Bright Data אור לנצ'נר, מנכ"ל  
Immunai ,נועם סולומון, מנכ"ל ומייסד משותף  

מאפס לארבעה מיליארד בשנה וחצי  
מתן בר, מנכ"ל ומייסד משותף Melio, בשיחה עם מאיר אורבך, כלכליסט  

חנות מהעתיד: איך ייראה מסע שופינג בעוד עשור  
Trax יואל בר אל, מייסד ויו"ר   

כל הדרך להנפקה: האנשים שמניעים את גלגלי האקוסיסטם  11:10
איך מנהלים את הכסף הגדול?  
מנחה: סופי שולמן, כלכליסט  

Deel ,CFO ,פיליפ בואזיז  
Lightricks ,CFO ,שאול מרידור  

ד"ר גיא נבון, מנהל Discount Tech, בנק דיסקונט  
Qumra Capital ,בועז דינטי, שותף מנהל  

אהרון מנקובסקי, שותף מנהל, פיטנגו  
מהר יותר - מפחיד יותר: להמריא מבלי להתרסק   

עו"ד נמרוד ורומן, שותף הייטק, יגאל ארנון ושות' ומנכ"ל חברת הייעוץ 'קונסיליירי'  
אשליה או מציאות ורודה: האם בועת ההייטק הגיעה לנקודת רתיחה?  11:40

פתיחה: הילה חימי אלפרט, מנכ"לית דיסקונט קפיטל    
מנחה: מאיר אורבך, כלכליסט  

Team8 Capital ,שרית פירון, שותפה מנהלת  
Viola Ventures ,דני כהן, שותף מנהל  

ירון אלעד, מנכ"ל אלרון ונצ'רס  
משה פרידמן, מנהל אמדוקס ונצ'רס  

להפוך רעיון לערך: מה חשוב לדעת כשמפתחים רעיון ואיך מגנים על הקניין הרוחני    
ד"ר גל ארליך, מייסד ומנכ"ל קבוצת ארליך  

הדבר הגדול הבא: חברות הצמיחה המבטיחות של השנה  12:20
Artlist אפיקים של צמיחה: הזינוק המטאורי של  

Artlist ,עירא בלסקי, מייסד ומנכ"ל משותף  

שיתוף מידע בעידן הפרטיות- האם זה אפשרי?  
רינה שאינסקי, יו"ר דואליטי  

                      Creative AI for Social Impact  
D-ID ,גיל פרי, מנכ"ל ומייסד משותף  

 
ארוחת צהרים  12:45

הטכנולוגיה שמאחורי הפרויקט 
המטלטל „הקשיבי בקולי„

 SOLD
OUT!

היום  ! 


