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התכנסות  8:30-9:30

ברכות  9:30-9:45

ד"ר קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל  9:45-10:00

יעל אנדורן, מנכ"לית משרד האוצר  10:00-10:15

פרופ' שמואל האוזר, יו"ר רשות ניירות ערך  10:15-10:30
"קפיטליזם, קפיטליסטים ושוק ההון"

אחד על אחד עם חגי בדש, מנכ"ל פסגות בית   10:30-11:30
השקעות ויו"ר איגוד בתי ההשקעות ואיתן אבריאל, 

עורך מגזין TheMarker ומייסד האתר
מי ישלוט בשוק ההון החדש? 

מנחה: איתן אבריאל
בהשתתפות

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש בית השקעות
עוזי דנינו, מנכ"ל אקסלנס נשואה בית השקעות
גילעד אלטשולר, מנהל השקעות ראשי ומנכ"ל 

משותף אלטשולר שחם בית השקעות
ירון בלוך, מנכ"ל לאומי פרטנרס

אחד על אחד עם משה כחלון, יו"ר המרכז לרפורמות   11:30-12:30
ומנהיגות במכללה האקדמית נתניה וסמי פרץ, 

TheMarker העורך הראשי של
שוק הדירות - מנוע צמיחה או בועה פיננסית? 

מנחה: סמי פרץ
בהשתתפות

אמיר לזר, ראש מערך לאומי למשכנתאות
חיים פרייליכמן,  מנכ"ל בנק איגוד

אלה גולן, סמנכ״ל וראש החטיבה הבנקאית
בבנק הבינלאומי

הפסקת קפה  12:30-13:00

אחד על אחד עם דורית סלינגר, הממונה על   13:00-14:00
שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ומירב 
ארלוזורוב, פרשנית בכירה, עורכת מדור דעות 

TheMarker
שוק הביטוח על המדף - מה הטלטלות הצפויות 

בשוק בשנים הקרובות
מנחה: מירב ארלוזורוב

בהשתתפות
איזי כהן, מנכ"ל כלל ביטוח וכלל אחזקות

ענת לוין, מנכ"ל מגדל אחזקות
מאיר אוזן, מייסד ויו"ר קבוצת ההסדרים "שקל" 

לשעבר
שמעון גונן, שותף ב"גונן ייעוץ פנסיוני"

רביב צולר, מנכ"ל ביטוח ישיר

תמונת המאקרו - עד מתי המזל של ישראל יימשך   14:00-15:00
מול ההאטה העולמית? 

מנחה: איתן אבריאל
בהשתתפות

פרופ' צבי אקשטיין, דיקן בית הספר לכלכלה 
במרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר עדי ברנדר, מנהל אגף מאקרו כלכלה ומדיניות, 
חטיבת המחקר, בנק ישראל

ד"ר מיכאל שראל, הכלכלן הראשי הממונה על 
הכנסות המדינה וכלכלה במשרד האוצר

פרופ' עומר מואב, פרופ' לכלכלה באוניברסיטה 
העברית בירושלים, אוניברסיטת ווריק והמרכז 

הבינתחומי

ארוחת צהריים  15:00��������


