כנס CFO BestPractice 2012
ימים שלישי עד חמישי 4-6 ,בספטמבר 1021 ,במלון הנסיכה ,אילת

הכנס השנתי של פורום  ,CFOמיועד לאפשר לחברי הפורום לשמוע ,ללבן ולהעמיק
בנושאים רלוונטיים לתחום ,בהסתמך על ניסיונם של  CFOsאחרים ומומחי תוכן
מובילים.
הכנס השנה ממ קד תשומת לב בפיתוח כלי ניהול ויכולות בין אישיות באמצעות סדנאות
וקבוצות עבודה ,פיתוח נושאים מקצועיים מתחומי הליבה של עבודת ה ,CFO-ומדיניות
כלכלית להעצמת המשק הישראלי על ענפיו השונים.
זוהי הזדמנות יוצאת דופן של ה CFOs-ללמוד זה מזה בנושאים מקצועיים וכיצד הם מיושמים הלכה למעשה
בחברות אחרות .כנס  BestPracticeיכלול מצגות ,דיונים ושאלות מקצועיות בהם מתמודדים כל ה CFOs-בחיי
היום-יום.
יום שלישי 4 ,ספטמבר 1021
טיסה ראשונה
5449
22429-22410
22410-21400

21449
21400-24410
24410-26420

קבלת פנים של קפה ומאפה בקומת הכנסים
קבוצות עבודה (טיסה ראשונה)4

 קריירה – כישורי האנוש למאה ה12-
ד"ר דב ינאי ,מומחה עולמי בתחום משאבי הניהול
 בית ומשפחה תומכי קריירה וקריירה תומכת בית ומשפחה
ד"ר אורניה יפה-ינאי ,פסיכולוגית תעסוקתית וקלינית בכירה
 - CFOs and authentic leadership תובנות מקורס בהרוורד ביזנס סקול
שחר רחים  CFOאבגול
 לשרוד ולהצליח בעולם תחרותי .מאוד תחרותי .ניהול לחצים ומתחים
שמואל בורג ,פסיכולוג ,המרכז לפסיכולוגית ספורט
טיסה שניה מגיעה
ארוחת צהרים במסעדת PALMS
מושב פתיחה – אסטרטגיה

יו"ר המושב :אביעד אבני  CFOאינטל ויו"ר תא חברות זרות רב לאומיות ,פורום CFO
 אתגרי האסטרטגיה של חברת נס
עופר שגב ,נשיא ומנכ"ל ,מ"מ  ,CFOנס טכנולוגיות ,וחבר ועדת ההיגוי ,פורום CFO
 הצגת החברה והאסטרטגיה שלה ומקום סמנכ"ל הכספים בתהליך
גל זוהר IDE CFO
 על הצמיחה מחברת נכס אחד למעצמת קניונים ישראלית
אופיר שריד  CFOמליסרון
26420-26440
26440-21410
21410-25400

סקירת השווקים והזדמנויות עסקיות במדינות הBRIC-

יהודה לוי מנכ"ל  HSBCישראל
הפסקת קפה
קבוצות עבודה

 קריירה – כישורי האנוש למאה ה12-
ד"ר דב ינאי ,מומחה עולמי בתחום משאבי הניהול
 בית ומשפחה תומכי קריירה וקריירה תומכת בית ומשפחה
ד"ר אורניה יפה-ינאי ,פסיכולוגית תעסוקתית וקלינית בכירה
 - CFOs and authentic leadership תובנות מקורס בהרוורד ביזנס סקול
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25400-10400
10400-10410
10410-11400

שחר רחים  CFOאבגול
 לשרוד ולהצליח בעולם תחרותי .מאוד תחרותי .ניהול לחצים ומתחים
שמואל בורג ,פסיכולוג ,המרכז לפסיכולוגית ספורט
הפסקה להתארגנות בחדרים
קוקטייל ערב
ערב גאלה וארוחת ערב באולם אילת בחסות מנורה מבטחים פנסיה

מנחה :יובל לזרוב  CFOמכון ויצמן
 דברי ברכה
יעל גרינוולד משנה למנכ"ל ,מנהלת אגף שיווק ומכירות ,מנורה מבטחים פנסיה
 העשור הבא :מהפכת הצעירים ,הגלובליזציה והטכנולוגיה
ד"ר אשר עידן ,עתידן ,אונ' תל אביב
 קינוחים וקפה
יום רביעי 9 ,ספטמבר 1021
ספורט חופשי
עד 05400
ארוחת בוקר במסעדת PALMS
העולם בו אנו חיים – סקירה כלכלית

05400-05440

05440-20420
20420-22420

22420-22440
22440-21420

יו"ר המושב :נגה קינן ,יו"ר פורום CFO
האתגר הסיני
נשיא ארגון ה CFOs-בסין
Liu Changkun, President of China Association of Chief Financial Officers,
Ministry of Finance, P.R.C
איומים ,סיכונים והזדמנויות לכלכלת העולם ושוקי ההון
Robert Parker, Head, Strategic Advisory Group, Credit Suisse
פאנל אנליסטים

דוברים
 אורי הרשקוביץ ,אנליסט ראשי ,ספרה
 חיים ישראל ,מנהל המחקר ,מריל לינץ' ישראל
 אלון גלזר ,מנהל מחלקת המחקר ,סמנכ"ל לידר שוקי הון
 אורי ליכט ,מנהל המחקרIBI ,
הפסקת קפה
מודל פיתוח חבילת עבודה מחוץ לאתר הלקוח  -מתודולוגיה ,ניסיון ומסקנות
רוני טברסקי ,סמנכ"ל בכיר ,מנהל קו עסקים ומיקור חוץ ,נס ישראל

21420-21410

מושב לפנה"צ – על ניהול ורגולציה

21410-29400

יו"ר המושב :משה אטיאס  CFOמטריקס
 דובר אורח
 עסקים בתקופה של רגולציה מתהדקת
עו"ד נחמה ברין ,שותפה ,ראש מחלקת חברות וניירות ערך ,גולדפרב זליגמן
עו"ד טל עצמון ,שותף ,ראש מחלקת מיסים ,גולדפרב זליגמן
ארוחת צהרים במסעדת PALMS
פאנל אחה"צ – אתגרים בתפקיד הCFO-

29400-29410
29410-26400
26400-26410
26410-21400
21400-23410

מנחה :עו"ד מיכל קורן ,מנהלת תוכן וקשרי ממשל ,פורום CFO
פנסיה הוגנת בסביבה של תוחלת חיים מתארכת
עו"ד גיא קריגר ,משנה למנכ"ל ,מנהל אגף מוצרים ופיתוח מנורה מבטחים פנסיה
מימון חברות קומודטי בסביבת מחיר משתנה
ערן וקנין  CFOטן חברה לדלק
תרומת מערכת קונסולידציה לחברה גלובלית – ניתוח אירוע חברת VIZRT
עפרה בראון VIZRT CFO
הפסקת קפה
מושב ערב באולם מצדה

יו"ר המושב :חני סובול  CFOאידיבי תיירות
דוברים
 תפקידו האסטרטגי של הCFO-
רוני הימן  CFOנכסים ובנין ויו"ר ועדת השקעות בנכסים נזילים ,פורום CFO
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23410-10400
10400-11410

 דובר אורח
 שבוע עבודה מקוצר – אסטרטגיה למניעת אבטלה
גיל וייסלר  CFOקבוצת וישיי ויו"ר תא לפיתוח חברתי כלכלי בפריפריה ,פורום CFO
הפסקה
המערב הפרוע

מנחה :חן שרייבר  CFOאפקון החזקות וחבר ועדת ההיגוי ,פורום CFO
 ארוחת ערב
 האורגיה של השחיתות הציבורית במדינת ישראל
פרופ' יוסי שיין ,פרופסור למדע המדינה וליחסים בינלאומיים וראש בי"ס לממשל
ולמדיניות באוניברסיטת תל אביב ,וחבר סגל באוניברסיטת ג'ורג'טאון בוושינגטון
די.סי.
 קינוחים של ערב
11410

דרינק לילה של רגיעה במרפסת אולם אילת

יום חמישי 6 ,ספטמבר 1021
ספורט חופשי
עד 05410
ארוחת בוקר במסעדת PALMS
מושב בוקר – מיסים

05410-20400
20400-20410
20410-22429

22429-21429

21429-21449
21449-21429
21429-24410
14:30-16:00

16:00-16:30
16:30-17:15

יו"ר המושב :אילן קליגר  CFOאלון חברת הדלק לישראל ויו"ר ועדת מסים עקיפים בפורום
שיטות מס מעודדות צמיחה – ומה כדאי לייבא לישראל
רו"ח אריה פונדק ,מנהל משותף ,מחלקת מסים ,ארנסט אנד יאנג ישראל
פרה-רולינג ברשות המיסים – טיפים להצלחה
עו"ד טלי ירון אלדר ,שותפה ,תדמור ושות' ,לשעבר נציבת מס הכנסה
דיון פורום  -מסים
בראשות יו"ר המושב :אילן קליגר  CFOאלון חברת הדלק לישראל ויו"ר ועדת מסים עקיפים
בפורום
הפסקה ופינוי חדרים
מושב צמיחה עסקית ולאומית
יו"ר המושב :דרור מורן  CFOאלון החזקות ברבוע כחול ישראל ויו"ר תא רשתות שיווק ,פורום
CFO
דובר אורח
אסטרטגיה של צמיחה
אלי יונס ,מנכ"ל מזרחי-טפחות
ארוחת צהרים במסעדת PALMS
מושב נעילה – מצויינות ניהולית
יו"ר המושב :נעמה זלדיס  CFOנטפים וחברת ועדת ההיגוי ,פורום CFO
דוברים
 מצויינות ישראלית בניהול ואסטרטגיה
סאמי פרידריך ,מייסד ושותף מנהל ,שלדור
 שביעות רצון  CFOsמתפקוד גופי ממשל כלכליים  -דיון פורום פנימי
מנחה :נגה קינן ,יו"ר הפורום
בריף בטחוני
רוני דניאל ,כתב לענייני צבא וביטחון של חברת החדשות של ערוץ 1
קפה של פרידה ויציאה לשדה לטיסות
* ייתכנו שינויים

3

