Iיום שלישי 7.1.14
טיסות
11419/ 54:9
קבלת פנים של קפה ומאפה
11419-11411
כלי ניהול – קבוצות עבודה מחזור ראשון
11411-11411
 פסיכולוגיה חיובית -האם אני מאושר?
ד"ר אלן כץ ,פסיכולוגית ,מייסדת ומנהלת המרכז לפסיכולוגית ספורט
 מסע ומתן (*שם זמני)
עו"ד מוטי קריסטל ,מנכ"ל NEST Negotiation Strategies LTD
ארוחת צהרים
11411-1:411
מליאת פתיחה – אסטרטגיה
יו"ר המושב :תומר נחום  CFOאספקט הדמיה
מיזוגים ורכישות ככלי לצמיחה מהירה והשגת יעדים אסטרטגיים
1:411-1:411
אלון גרנות  CFOפרוטרום וחבר ועדת ההיגוי של הפורום
בניית מנהלים ישראלים כגלובאליים
1:411-19411
ערן עזרא ,גזבר גלובאלי ,טבע
פריגו – אסטרטגיית צמיחה גלובאלית של חברה פרמצבטית
19411-19411
יצחק מעיין  CFOפריגו
ניהול חכם של סיכוני חוב
19411-10411
Marc D. Wagman, Managing Director, Aequus Trade Credit LLC
הפסקה
10411-10411
כלי ניהול – קבוצות עבודה מחזור שני
10411-13411
 מסע ומתן (*שם זמני)
עו"ד מוטי קריסטל ,מנכ"ל NEST Negotiation Strategies LTD
 פסיכולוגיה חיובית -האם אני מאושר?
ד"ר אלן כץ ,פסיכולוגית ,מייסדת ומנהלת המרכז לפסיכולוגית ספורט
 אי אפשר לדבר איתך !!! סדנא בסגנונות תקשורת
מיכל קורן ,עו"ד ,מנהלת תוכן וקשרי ממשל ,פורום CFO
הפסקה
13411-01411
קוקטייל ערב
01411-01411
ערב גאלה בחסות מנורה מבטחים פנסיה ,באולם אילת
01411-01411
מנחה 4כנרת בן אשר ,מנהלת שיווק וקשרי חברים ,פורום CFO
דברי ברכה
נגה קינן ,יו"ר פורום CFO
יעל גרינולד ,משנה למנכ"ל ,מנהלת מטה שיווק ,מנורה מבטחים פנסיה
שיחה גלויה על הסודות שבניהול משא ומתן4
בעסקים ,בפוליטיקה ובמדיניות
עו"ד מוטי קריסטל ,מנכ"ל NEST Negotiation Strategies LTD

יום רביעי 31111:
חדר כושר
עד 15411
ארוחת בוקר
מושב כלכלת ישראל
יו"ר המושב :נגה קינן יו"ר פורום CFO
פאנל אנליסטים
15411-11411
 אביבית מנה קליל ,מנכ"ל משותף ,אופנהיימר ישראל
 אורי הרשקוביץ ,שותף מנהל ,אנליסט ראשי ,ספרה
 אלון גלזר ,מנהל מחלקת המחקר ,סמנכ"ל ,לידר שוקי הון
 חיים ישראל ,מנהל המחקר ,מריל לינץ' ישראל
11411-11411
TBA
אלדד פרשר ,מנכ"ל מזרחי טפחות
מאקרו כלכלה – סקירה גלובלית
11411-11411
פרופ' ליאו ליידרמן ,כלכלן ראשי ,בנק הפועלים
הפסקת קפה
11411-11411
מושב מורכבות בניהול
יו"ר המושב :אודי בן דרור ,סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי ,הרשות לפיתוח ירושלים
שיטות הצבעה בעידן של מורכבות בשוק ההון
11411-10411
ד"ר אייל סולגניק
מבראשית – לייצר חברה יש מאין בין רגע *
10411-10411
איל רוזנבאום מ"מ  CFOנמל אשדוד
חיים מחוץ לקופסת הדיווחים
10411-11411
איציק אליאב  CFOקבוצת FOX
ארוחת צהריים
11411-19411
מושב משברים והזדמנויות
יו"ר המושב :מיכל קורן ,מנהלת תוכן וקשרי ממשל ,פורום CFO
ניהול חברות בזמן משבר
19411-19411
טל רז  CFOשיכון ובינוי וחבר ועדת ההיגוי של הפורום
Debt Markets
19411-10411
James Horsburgh, Managing Director, Leveraged and
Acquisition Finance, HSBC
מעבר מחברה משפחתית לציבורית
10411-10411
רונן שפר  CFOקבוצת קרסו
הפסקת קפה
10411-10411
מושב שווקים ותעשיות
יו"ר המושב :עדי ספיר Siklu Communication CFO
השווקים בשיאים – מה הלאה?
10411-10411
קובי פלר ,מנהל השקעות ראשי  UBS Wealth Managementישראל
אתגרים והזדמנויות בשוק שהולך ונעלם
10411-13411
טלי הובר  CFOחברת דואר ישראל וחברת ועדת ההיגוי של הפורום
אתגרים כלכלים בתעשיית הסמיקונדקטור
13411-13411
אביעד אבני  CFOאינטל וחבר ועדת ההיגוי של הפורום
הפסקה
13411-154:9
התכנסות בלובי ויציאה לערב חווייתי
154:9-01411
ערב חווייתי
01411-0:411

יום חמישי 51111:
חדר כושר
עד 15411
ארוחת בוקר
מושב הובלת תהליכים
יו"ר המושב :אבינעם לזרוב  CFOהאוניברסיטה הפתוחה
 4CASE STUDYניהול כספים בקבוצת חברות
15411-15411
חני סובול  CFOאידיבי תיירות ותעופה
מימון בעולם קמעונאי
15411-11411
עדי בלומנפלד פנחס  CFOקבוצת המשביר לצרכן
פנסיה 011: restart
11411-11411
גיא קריגר ,משנה למנכ"ל ,מנהל אגף מוצרים ופיתוח במנורה מבטחים פנסיה
בנייה ועיצוב תהליכי רכש ארגוניים
11411-11411
רונית זלמן מלאך  CFOכלל ביטוח
הפסקה ופינוי חדרים
11411-10411
מושב עוגנים ותמורות
יו"ר המושב :מיכל קורן ,מנהלת תוכן וקשרי ממשל ,פורום CFO
ה CFO-כ"מצפון של הארגון"
10411-10411
דוד רוטשטיין AIG CFO
מי הזיז את אסטרטגיית המסים של ישראל?
10411-11411
עו"ד טל עצמון ,שותף מנהל מחלקת מסים ,גולדפרב זליגמן ושות'
הובלה וניהול של אסטרטגיית המס בארגון לאור ההתפתחויות בתחום בעולם
11411-11411
ובישראל
רו"ח שרון שולמן ,שותף מנהל מחלקת מסים ,ארנסט אנד יאנג ישראל
לאן נוסעת הרכבת? אתגרי החברה והCFO-
11411-1:411
קרן אצלאן  CFOרכבת ישראל
ארוחת צהרים
14:00-15:00
מליאת נעילה
יו"ר המושב :נגה קינן ,יו"ר פורום CFO
אתגרי הניהול *
19411-19411
זאב וורמברנד ,מנכ"ל קופ"ח מאוחדת
19411-10411
מ CFO-ל* CEO-
פנחס צרויה ,מנכ"ל ,אסותא מרכזים רפואיים
סיכום ונעילת הכנס
10411-10419
נגה קינן ,יו"ר פורום CFO
קפה של פרידה
10419-10419
 10419 / 13419יציאה לשדה התעופה
 13411 / 15411טיסות חזרה

*ייתכנו שינויים

