
  

בדרך לבחירות ניפגש בוועידה הלאומית

הוועידה הכלכלית הלאומית 2022
יום ב׳, 11.7 | רוקח 101, ת"א

calcalist.co.il/calcalit22 :לפרטים ולהרשמה

           תוכנית הוועידה
           מנחה: גלית חמי, עורכת כלכליסט

8:30    התכנסות 

9:30    על סדר היום
           יואל אסתרון, מו"ל כלכליסט

           חנן פרידמן, מנכ"ל לאומי

           אתגרי הביטחון של ישראל
          ד"ר איל חולתא, ראש המטה לביטחון לאומי

           לראשונה על במה

            מושב פתיחה
           אחרי עשור של היעלמות - האינפלציה חוזרת

           פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, בשיחה עם אדריאן פילוט, כלכליסט 
           ממשלה במעבר

           מרב מיכאלי, שרת התחבורה בשיחה עם יובל שדה, כלכליסט  
           יפעת שאשא־ביטון, שרת החינוך, בשיחה עם שחר אילן, כלכליסט 

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

11:00   מושב עסקים וכלכלה
           ברק עילם, מנכ"ל נייס, בשיחה עם סופי שולמן, כלכליסט

          איך מקבלים החלטות על השקעות בתקופת אי־ודאות?
          אבי אורטל, מנכ"ל לאומי פרטנרס

           מי יעצור את הקונגלומרטים החדשים?
           מיכל כהן, הממונה על התחרות, בשיחה עם רועי ברגמן, כלכליסט

           רעיונות מחוץ לקופסא לשיפור וקידום קיימות עולמית 
 ,Huminn ,סם סלמאן, יו"ר ושותף מייסד           

CTech ,בשיחה עם ג'יימס שפירו           

11:45   גדעון סער, שר המשפטים, בשיחה עם עמיר קורץ, כלכליסט

           מושב תשתיות לאומיות
            יוגב גרדוס, ראש אגף תקציבים במשרד האוצר, 

          בשיחה עם שלמה טייטלבאום, כלכליסט

בשיתוף:

הפקה: בחסות:

היום!
             תשתיות לאומיות בזמן אי יציבות פוליטית – איך נערכים ל 2040?

            מנחה: יובל שדה, כלכליסט
             רם ארליכמן, מ"מ מנכ"ל חברת החשמל

             עמית לנג, מנכ"ל מקורות
             ארז בלשה, מנכ"ל ומייסד קרן ג'נריישן קפיטל

12:25     מושב הייטק וחדשנות
             חדשנות ישראלית בצמרת התיירות העולמית

              עמרי מורגנשטרן, מנכ"ל Agoda, ענקית התיירות המקוונת
            מקבוצת בוקינג, בשיחה עם יובל שדה, כלכליסט

               יועז הנדל, שר התקשורת, בשיחה עם רועי ברגמן, כלכליסט

               ההייטק הישראלי לאן – רעשים קצרי טווח או מה חשוב באמת
              אורי גבאי, מנכ"ל מכון המחקר והמדיניות

Start Up nation policy institute            

13:00    פאנל: מדינת ההייטק מחשבת מסלול מחדש – משבר או הזדמנות
             מנחה: מאיר אורבך, כלכליסט

Team8 ,נדב צפריר, מייסד ושותף מנהל             
Bright Data אור לנצ'נר, מנכ"ל             

SimilarWeb אור עופר, מנכ"ל             
S Capital איה פטרבורג, מייסדת ושותפה             

Verbit תום ליבנה, מנכ"ל ומייסד             

מערכת הבריאות כזירת הקרב של ישראל
פרופ' ציון חגי, יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל

13:30    השראה #1: כדורגל הנשים בישראל כבר לא מתנצל 
             קארין סנדל, לשעבר קפטנית נבחרת ישראל בכדורגל נשים
             אושרת עיני, לשעבר קפטנית נבחרת ישראל בכדורגל נשים

  finessa capital גת מגידו, שותפה מייסדת ומנכ"לית בית ההשקעות             
             מובילות מהפכת השוויון המגדרי בכדורגל הנשים בישראל 

            בשיחה עם אוריאל דסקל, כלכליסט

             השראה #2: הסופרסטארים של עולם הקומיקס הבינלאומי 
             מאיה ויהודה דביר, אמני קומיקס בינלאומיים, בשיחה עם נטע־לי בינשטוק כלכליסט

             השראה #3: לפרוץ את גבולות האדם
              עו"ד דניאל וולפסון, מטפסת הרים, 

            הישראלית הראשונה שטיפסה לפסגת האוורסט, בשיחה עם עמיר קורץ, כלכליסט

             פוליטיקאים או קומיקאים - מי מצחיק יותר?
             טל פרידמן, קומיקאי, בשיחה עם אמיר זיו, כלכליסט

14:15     ארוחת צהריים


