
הוועידה השנתית הגדולה תחזיות 2019
כל ההחלטות החשובות לשנה הבאה. הצמרת הפוליטית, העסקית,

הביטחונית והכלכלית של ישראל, מתארחת בוועידה הגדולה והמשמעותית של המדינה.
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הפקה בחסות בחסות זהב בשיתוף

מושב חדשנות  13:00
חדשנות ב־2019  

גולן שרמן, משנה למנכ"ל והממונה על חטיבת החדשנות בבנק הפועלים  

אחד על אחד   
יובל דיסקין, ראש השב"כ לשעבר ויו"ר Cymotive בשיחה    

עם מאיר אורבך, כלכליסט  

יזמות וחדשנות בישראל: מגמות בעולם החדשנות  
חמי פרס, מייסד ושותף מנהל, פיטנגו  

טכנולוגיה צופה פני עתיד      
איציק בנבנישתי, מנכ"ל פרטנר  

 
שיחה בשלושה: החיים עצמם  

ד"ר קירה רדינסקי, פרופ' מבקר בטכניון ודירקטור מדעי הנתונים    
 healthy.io ויהונתן אדירי, מייסד ומנכ"ל eBay של   

בשיחה עם הגר רבט, כלכליסט  

אחד על אחד  
בצלאל מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט בשיחה עם גולן חזני, כלכליסט  

קיימות - המהפכות שבדרך   13:50
המהפכה הירוקה  

משה מרי, מנכ"ל נספרסו ישראל  

המהפכות במשק האנרגיה העולמי והישראלי  
אלוף )מיל'( יפתח רון טל, יו"ר חברת חשמל  

מושב פיננסים   14:20
מי הזיז את האשראי שלי?  
ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר   

ניהול תיקי השקעות: הקשר האישי כמפתח להצלחה  
אבישי קרואני, מנכ"ל פעילים ניהול תיקי השקעות  

מושב תעשייה   13:00
האקזיטים של השנה בתעשייה  

מנחה: רחלי בינדמן, כלכליסט  

אורי יהודאי, מנכ"ל פרוטרום    
ציפי עוזר ערמון, מנכ"לית לומניס  

אתגרי התעשייה ב־2019  
שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים  

כלכלת ישראל - הצעדים לעבר העשירייה הראשונה בתמ"ג לנפש  
אלי כהן, שר הכלכלה  

 
אות שר הכלכלה לשילוב אנשים עם מוגבלויות בתעשייה  

תשתיות, נדל"ן ותחבורה   13:45
פתיחה: ישראל כץ, שר התחבורה  

ענף הבנייה והתשתיות שוב בצומת    
דרכים – לאן צריך לפנות מכאן?  

רוני בריק, נשיא התאחדות בוני הארץ  

נמל אשדוד: מנוף הצמיחה של ישראל  
יצחק בלומנטל, מנכ"ל נמל אשדוד              

מושב בריאות   14:15
מערכת מורעבת: איך משקמים את מערכת הבריאות?  

מנחה: אדריאן פילוט, כלכליסט  

ד"ר אסנת לבציון-קורח, מנכ"לית בי"ח אסף הרופא  
פרופ' אהוד דוידסון, מנכ"ל קופ"ח כללית  

ד"ר ענת אנגל, מנכ"לית המרכז הרפואי וולפסון   
רן סער, מנכ"ל קופ"ח מכבי  

משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות  

A אולם

 מנחים: גולן פרידנפלד, סגן עורכת כלכליסט
          עמיר קורץ, כלכליסט

מופע פתיחה  9:00
להקת שלוה  

פתיחה  9:15
יואל אסתרון, מו"ל כלכליסט  

אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים  
 

מושב פוליטי: שנת בחירות - לאן נושבת הרוח   9:35
אחת על אחת  

איילת שקד, שרת המשפטים בשיחה עם    
גלית אלטשטיין, כלכליסט   

גדעון סער, שר החינוך ושר הפנים לשעבר  

ציפי לבני, ראש האופוזיציה   

אחד על אחד   
יאיר לפיד, ראש מפלגת יש עתיד בשיחה    

עם צבי זרחיה, כלכליסט  

מושב כלכלי: בכירי המשק בסדרת תחזיות   10:30
אחת על אחת   

עפרה שטראוס, יו"ר שטראוס גרופ,    
בשיחה עם סופי שולמן, כלכליסט  

אחת על אחד   
איציק אברכהן, מנכ"ל שופרסל בשיחה    

עם דיאנה בחור ניר, כלכליסט  

שיחה בשלושה: העתיד כבר כאן   
מנחה: עמיר קורץ, כלכליסט  

אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי, פסגות בית השקעות  
אילנית שרף, מנהלת מחלקת המחקר,    

פסגות בית השקעות  

המושכים בחוטים: שומרי הסף   11:15
אחת על אחת  

ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים,    
בשיחה עם גלית חמי, עורכת כלכליסט  

מה חדש בביטוח ובפנסיה  
ד"ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון  

אחד על אחד  
שאול מרידור, הממונה על התקציבים באוצר בשיחה    

עם עמרי מילמן, כלכליסט  

המשפט ב־2019    
שי ניצן, פרקליט המדינה    

אחד על אחד  12:00 
ראובן ריבלין, נשיא המדינה בשיחה עם צבי זרחיה, כלכליסט  

מושב ביטחוני   12:20
תחזית צה"ל לשנת 2019   

אלוף תמיר היימן, ראש אמ"ן  

אחד על אחד   
משה )בוגי( יעלון, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר    

בשיחה עם גולן פרידנפלד, סגן עורכת כלכליסט  

הפסקה   12:40

להקת שלוה

ארוחת צהרים   15:30

B אולם

15:15
אחד על אחד

דיוויד בלאט, מאמן הכדורסל של קבוצת אולימפיאקוס 
בשיחה עם אוריאל דסקל, כלכליסט

14:40
גבולות השיח: מי מסית? מי בוגדת? 

מנחה: עמיר קורץ, כלכליסט
אראל סג"ל, עיתונאי, סאטיריקן  ושדרן רדיו 

אמילי עמרוסי, סופרת, מגישת רדיו ועיתונאית 
רענן שקד, עורך, עיתונאי, תסריטאי וסופר 

מרב בטיטו, עיתונאית ופובליציסטית


