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לראות את התמונה המלאה קצתלפניכולם
ראשי

פותחים את ו /ידת ישראל לעסקים

המשק

21.11
יום א;
מחאה

בדיונים

חברתית

 nmwבעידן של פייסבוק

מאבקי

ותחרות בין ארגונים,

ההסתדרות
הלאומית;

נ.פיינברג
לעוברים;עו״ד נחוםפינברג,שותף,
ושות־;
שמואלביץ־ ,שותפהבכירה,
חבין-שמואלביץ־;
לאיגודמקצועי ,ההסתדרותהכללית
מנתה :שיניב ,כתבופרשן
גלובם
לעניניעבודה,

סייבר

עו״ד איתי סבירסקי,ממייסדיארגון כוח

שותי; עו״ד דפנה
גייר
עו״ד טל קרת ,שותפה כמשרדויסמןאהרוני

ושות; לשעבר היועמ״ש של האגף
עו״ד שיתקן ,שותף במשרד פישר בכר

אנג׳ל,מנכ״ל סימנטק
 Cyberשמולק
ProductManager
ישראל;
קרןאלעזרי רוח י<
Security
זיסאפל .נשיא קבוצת רד
ישראל; יצתק
מיכלבלומנשטיק-ברוורמן: ,״ rsa1
זורנשטיין McAfee ,יהודה
בינת;
ופיתות,רפאל
אווירית; ד״ר חני פוטסמן,סמנכ״ל מחקו
מל״מ ,תעשיה
סיני,מנהל מפעל
לוטם; אור
איילה חכים ,מפקדת
אוני ת״א
וביטחון
טכנולוגיה
יובל נאמןלמדע,
מנחה :פרופ׳ יצחק בןישראל ,ואשהמולמרפ ,וואש סדנת

הקדר

פנסיה
למנכ״ל ,ממונה על חטיבת
פרי-זן ,משנה
יהודה בן אסאייג,מנכ״ל מבטחיםהחדשה; תנה

ויו״ר
מאיראוזן ,מייסד
שקל;
הפועלים; אביגדורקפלן,יו״רכלל
לקוחות ,בנק
נכסי
ביטוח;

וחיסכון
עודדשריג .הממונה על שוקההוןביטוח

השקעות ריבוניות לחוסו פיננסי לאומי
Citi
פיננסיים
םמנכ״ל ,ראש סקטור מוסדות
בנטלי,
גירמי
וציבוריים,
ישראל;
זוקין ,מייסד שותףומנהל בכיר
הממשלה;גיים
לכלכלה ,משרד ראש
הלאומית
HoulihanLokey

ד״ררוג׳רסטיין,

קינן ,מייסד
ושות; טל
 Moodyמנחם פדר ,כספי
עו״ד
ומנכ״לKCPS ,
snpnnn

מילקן
פיננסיים,מכון
לחידושים
גלויאגו ,ראש המרכזלישראלומייסד המעבדות
מנתה־ פרופ׳
השקעות

לובצקי ,ירוibi
צבי

קונצוני
אגייוז
ואש תחום
,אנליסט;

מוטי שרף ,שוף תקשורת

מנתה :עירןפאר .כתבבנקיםושוקההון,גלובס

מוריסדורפמן,כלכלןבכיר ,המועצה

נשיא מעבדות

יגאלארנון
ושות־; אוריתאלסטר.

בונן ,משור ערד
דיסקונט; עו״דיורם
ואש חטיבהעסקית,

גוינבוג
הלוי,
קלינהנרו,חורק,
תן;שלומי ברכה,סמנכ״ל השקעות ,פסגת; עו״ד איהיופה ,משוו
פישו,בכו,
ושותי;
גרוס.
רג׳ואן,
שחר

מנתה־רוןשטיין ,כתבביטוח,גלובס

פיתוח אזור לנגב ולגליל
בינלאומי USAID
לפיתוח
יזמות,הסוכנותהאמריקנית
שרי ברנבךמנהלת בכירהלפיתוח
);

לוטן,מנהל הצוות
תומר

והתעסוקה; נחישבל,
אזורי .משרדהתעשייה ,המסחר
לפיתוח
פלדמן ,ראש המטה
אלכ״א; עו״ד אבי
המוניציפאלי,
UnitedJewishIsraei
בישראל
האזורי
המנהל
(UJIA
Appeal
מילקן
לישראל,מכון
פרויקטים ,המרכז
ומימון
nira :₪mזכר ,ראש תחוםפיתוחאזורי
מיחזור

ילין
לפידות,מנכ״ל משותף
יאיר
לפיחת;

מיטב; ויקטור שמריך,מנכ״ל משותף
צבי סטפק,יו״ר

חררה; יהודה בן תמו,
נייר
בלוד,מנכ״למפעלי
יצחק בורבה,מנכ״ל מטמנותאפעה; עופר
ליבנה ,ראשמ.
ת.מ.י.ר;גיל
קובידר,מנכ״ל
ומנכ״ל התאחדות
לייצור משקאותקלים
המרכזית
התעשיינים;
אזולאי ,כתבגלובם
מנתה:יובל

ראשעיריית כפרםבא;

קוברובסקי .נשיא החברה
אקולוגיה;רוני
הם; יאיר צחק,מנכ״ל חץ

דש אייפקם

מנתה־ עירית אבישר,סגניתעורך שוקההון,גלובס
והעצמת

השלטון

המקומי

רונן ,וחד תאגידהמיתזור
נתמה

בישראל

ככנסת; עו״ד שרית דנה,
המוניציפלית
ח״כ זאב
ביילסקי,יו״רהשדולה

ליועמ״ש
המשנה
לממשלה;

ח״כ אמנוןכהן,

קלעג׳י,מנכ״ל משרד
סלחן,היועץ המשפטי,עיריית תלאביב -יפ עמרם
בכנסת; עו״דעוזי
יו״ר ועדת הפנים
הפנים;
חולון
העברית; מוטיששון ,ואש
ואזורייםבאוניברסיטה
לגיאוגרפיהוהמכון
פרופ'' ערןחין,המחלקה
עיריית
עירוניים
ללימודים
גלובס
הנדל״ן,
ליכטמן ,עורךפורטל
מנחה־ משה

בנייה

חוב

ו״דגילאורן ,משוך

ביזור

סדר היום

21.21
יום ב;

לאיגודמקצועי,
לוי,סמנכ״ל האגף
עו״ד בטי מצר

בתי

שיקבעו

את

2012

ירוקה

ת״כ גלעד ארדן ,השרלהגנת
הסביכה;
וכלכלה ,רשות
לתכנון
מודיעין; ערן יעקב,סמנכ״לבכיר
בישראל; חיים ביבס ,ראשעירית
והבונים
הקבלנים
המיםים;
שוורץ .ראשמנהלהתכנון במשרדהפנים
יחקה; בינת
אדריכלבניה
ד״ר ישיקורי,
הנדל״ן
מנחה־ דרורמרמור.עורך
גלובס

מתחדשת

אנרגיה

האוצר; פרופ־ אופירה
אדירי .רכזאנרגיה אגף התקציבים משרד
החשמל; אודי
עודדאגמון ,ראש אגף הסדרה רשות

אילון ,ראש תחום סביבה במוסדשמואל
נאמן; /ו״ד אמנון אפשטיין ,שותף בכיר משרד;erm
סולימאן.יועץאנרגיה
לכלכלה; עמוסלחקר,דירקטור עמרב השקעת;אילן
שוקההון ,המועצההלאומית
ורגולציה;
סולארפאוור
הסביבה;אלון תמרי,מנכ״ל
מנכ״לית המשרדלהגנת
אלונה שפר(קארו),
מנתה :עמירם ברקת ,כתבאנרגיהותשתיות,גלובס

nmnדורפמן ,מרכז תהום

בובליל ,נשיא התאחדות
אביב; ניסים
אוםטרליץ,אוניברסיטת תל
ד״ר נועם

קידום

נשים כמוביל

צמיחה בבלבלה

ובחברה

לקידוםצעירים ,סטודנטיםונשים במשרד
גמליאל,סגנית השר
ת׳׳כ רחלאדטו:גילה

ראש
הממשלה;

אפרתדובדבני,

לפיתות הנגב
מנכ״לית המשרד
אורנההויזמן בכור,
מנכ״ליח בית unrnr
והגליל;
נטע; צחיפישביין ,יוד המועצהלהסדרההימורים בספורט
נשים; ד״ריעליצתקי,מנכ״ל
בישראל;
רה״מ; עו״דאיילת נחמיאס
לביטחוןלאומי במשרד
למדיניות חוץ במטה
מי״ל)סגן ראש אגף
דירקטורית
ורבין.(םא״ל

יפעתזמיר,מנכ״ל עמותת כץ כוח
אורנהמזרחי,

המגור

השלישי

אורלב,יו״ר
זבולון
ת״כ

פוטנציאל בלתי מנוצל בכלכלה

הישראלית

לזכויות
ויו״ר הוועדה
לקידום החברה האזרחית
השחלה
הילד;

ד״ריגאל בןשלום,יו״רמנהיגות

ברל; ח״כ משהגפני,יו״ר ועדת
כלכליים-חברתיים בית
הישראלילחקרמיזמים
אזרחית; פרופ־בנימיןגדרון,מנהל המרכז
לאחריות
סוקולוב,מכון
תפוח; ד״רירון
מנכ״לית עמותת
ליפשיץ,
שיתופים; דפנה
הכנסת; שלמהדושי.מנכ״ל
הכספים של
רוזן,מנכ״למנהיגותאזרחית
שפירא;גיורא
סטוציינר,יו״רומייסרת ביתאיזי
אקדמיים; נעמי
ללימודים
אזרחית במרכז
ללימודים אקדמאיםומנהל תקרהמגזרהשלישיבמכוןוןליר
לאחריותאזרחית כמרכז
לימור ,ראשהמכון
מנתה :ד״רניחן

האם

מצטמצם

הפער הטכנולוגיביו ישראל לאירן

וטורקיה?

בנג־ו,
וביטחוןבאוני ת״א וראש המ למ״פ; פרופ׳ עופרה
טכנולוגיה
יובל נאמןלמרע,
בן-ישראל ,ראש סדנת
פרופ׳ יצתק
טכניון
לאומית,
מדיניות
פרופסורחוקרת ,מרכזדייןאונית״א; ד״ר דפנהגץ ,עמיתת מתקרבכירה ,מוסדשמואל נאמןלמחקר

לביטוח בע״מ
צולר,מנכ״לאידיאי חברה
 Good Visionיעקבפרי,יו״ר בנקמזרחי טפתת; רביב
תאגידי,
ומומחית לממשל
מנתה :רו״ת איריס שטרק ,שותפהמנהלת שטרק את שטרק,רואי חשבון

השקעות

בארצות

ביטוח סיכונים פוליטיים

מתפתחות

\\ בן תמו,מנכ״ל
umj ;Engelinvestri1
אנגל,
אביב-ארלון; יעקב
יפתחאלונידירקטורופיתוח עסקי
מקורות;
גחפ; עמילשטיג,בעלים קבוצת  lrעו״דיורם מושקט,
עזריאלי
כספים; קבוצת  esמקבוצת
דיין,םמנכ״ל
ישי
יועצים,סוכן מורשה,
העולמי;דניאל מושקט,מנהלומייסד מושקט
דין,סוכן מורשה מיגה הבנק
בכיר ,מושקטעורכי
שותף
עינבר.מנכ״ל ארכימדס
מרתב;ירון
העולמי; סטיבן סנטר,סגן נשיא קבוצת
מיגה הבנק
מנתה:איליאנהבוזה,מנהלת
עולמית אסטרטגיה עסקית miga

ניר.עורך חושותהחוץ ,מנתה ,וואש וסק
אביב; ערד
איראניים,אוניברסיטת תל
ללימודים
ליטווק ,ראש המרכז
פרופ׳ מאיר

חדשות החוץ של חדשות ערוץוך פרופ׳ אורי קירש,הפקולטהלהנדסה אזרחיתבטכניון ועמית מחקרבכיר מוסדשמואל
טכניון
לאומית,
מדיניות
נאמןלמחקר
הטכניון
לאומית,
מדיניות
מנחה־ הפרופ־ זאב תדמור,יו״ר מוסדשמואל נאמןלמחקר

^) f^fS**1סלקום
,.

m/Z7

EMU

י;
riBon

הדיונים

n11Ti

הםב׳בה

מיועדים למוזמנים בלבד.
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העסקים ולטכנולוגיה

וייספלד,סמנכ״ל אסטרטגיהופיתות עסקי מרכז המו״פ של מיקחסופט
 Solutoצחי
תומרדביר,מנכ״ל
בישראל;
ותכנון
סמנכ״ליתשיווק
קלמנסון-קושניר,
ונצירם;סיגל
ניים;רונןניר ,שותףכרמל
זיו ,נשיא חטיבתאנטרפרייז
אודי

ישראל; עו״דאייל שגיא ,שותף AYR
אסטרטגי מיקחסופט
[:₪שמוליקשלח .כתבהיי־טק,גלובס

בבית בעולכ

וזזו:

גלובס
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