
מנחה: ד"ר רננה לויאני

רישום והתכנסות
מושב פתיחה - כנס החירות החמישי בסימן עסקים

קבלת פנים וסקירת פעילות התנועה הליברלית - בועז ארד, מנהל מרכז איין ראנד                    
וממייסדי התנועה הליברלית החדשה 

הממשלה וההסתדרות נגד עסקים - פרופ' לכלכלה עומר מואב, המרכז הבינתחומי ואוניברסיטת וורוויק
הרצאת הפתיחה: פליליזציה של המרחב העסקי - עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר 

מושבים מקבילים:

מושב 3 - העסקה ומיסוימושב 2 - לעשות עסקיםמושב -1 העברת מסרים

מנהל מושב
דוד רוזנטל

יועץ אסטרטגי 
ואיש תקשורת

ירון לרמן
ממייסדי התנועה 
הליברלית החדשה

ד"ר אמיר שני
מרצה בכיר בפקולטה לניהול, 

אוניברסיטת בן גוריון

פרזנטציה אפקטיבית 14:20-14:50
להצלחה מקצועית
מרינה סימוליאנוב

מרצה ומומחית לתקשורת 
פוליטית ופרזנטציה

הקמת עסק 
בישראל

דניאל ברקת
מייסד שוקולד 'פנדה'

 ויזם טכנולוגי

בתי הדין בעבודה 
ועשיית עסקים

אלון תובל
מייסד ומנהל 'תחרות'

כתיבה אפקטיבית14:55-15:25

אריאל וייטמן
כתב כלכלי ישראל היום

השקעות: מיתוסים, סיכונים 
ומה מספרים מחקרים

רונן מרגוליס
Simplifynance

חסמים ליזמות ועסקים 
במערכת המיסוי הישראלית 

ד"ר אבי נוב
יזם נדל"ן ותיירות בפורטוגל

הפסקה
 LibTalks    בהנחיית עו"ד ליבי מולד-בהשתתפות סול ירקוני, ליבי מולד, אלעד מלכה, אריאל 

ליכטרמן, יהודה אדר, אדם רוסו ורותם סלע
פאנל פיננסים - בהנחיית ערן בר טל, עורך כלכלי ישראל היום

ח"כ יצחק כהן סגן שר האוצר, אילן רביב מנכ"ל מיטב-דש, מני רוזנפלד, יו"ר איגוד הביטקוין הישראלי
הענקת אות מדד החירות -  נפתלי שינדלר, עורך מדד החירות,בנוכחות אמיר וייטמן יו"ר ליברלים בליכוד
ושלא יעבדו עליכם: בסימן עסקים - נחמיה שטרסלר, עורך ופרשן כלכלי, עיתון                                                                                            

'הארץ' וחדשות 2
האם ישראל טובה לעסקים? ח"כ אמיר אוחנה, ליכוד

כריכים בקטנה.
הענקת פרס 'אביר החירות' - חלוציות והישגים ברפורמה כלכלית

יוענק במעמד שר הכלכלה והתעשייה - רו"ח ח"כ אלי כהן
כלכלה חזקה מדינה חזקה -  רו"ח ח"כ אלי כהן שר הכלכלה והתעשייה

לעשות עסקים בישראל - מר דניאל בירנבאום מנכ"ל סודה סטרים
מה שאין רואים ומה שרואים - משה פייגלין יו"ר זהות

הטיעון המוסרי והמעשי לקפיטליזם - ד"ר אנדי ברנשטיין, סופר ומרצה
מילות סיכום

DJ LaZak מסיבה ליברלית עם

12:30-13:10
13:10-14:10
13:10-13:25

13:25-13:50
13:50-14:10
14:15-15:25

15:25-15:40
15:40-16:40

16:40-17:20

17:20-17:40
17:40-18:00

18:00-18:15
18:15-18:35
18:35-18:55

18:50-19:10
19:10-19:45
19:45-20:00
20:00-20:40
20:40-21:00
21:00-22:00

freedomcon.co.il הרשמה, תרומה ובחירת מושב


