מורכבויות ניהוליות ומקצועיות
רויאל ביץ' אילת 19-21.6.18
יום שלישי 19.6.18
09:45
11:10
11:30-13:30

טיסה
קבלת פנים
מליאת פריצת דרך

13:30-14:30
14:30-16:00

ארוחת צהריים
מושב חדשנות
יו"ר המושב:
עופר אחדות CFO
ERN

16:00-16:45
16:45-17:00

קבלת חדרים
הפסקת קפה בחדרי
השולחנות העגולים
מניפת המשק
שולחנות עגולים

17:00-18:30



פתיחת הכנס
מיכל קורן ,מנהלת תוכן ,פורום CFO



משטרה – מציאות ותקשורת
מירב לפידות ,דוברת משטרת ישראל



פריצת דרך – מקמעונאות סטנדרטית לחדשנות צרכנית
טלי הובר  CFOשופרסל



"עשה ואל תעשה" להנפקה מוצלחה
ליאור פייס ,מנכ"ל ,רוסאריו קפיטל



פריצת דרך – מחברה קיבוצית לענקית שירותים ארצית
דליה קורקין ,בעלים משותפת ומנכ"ל עמל ומעבר



היכרות עם חברה טכנולוגיה מרתקת :ארניקס
רונית מאור  CFOארניקס



בין שמרני לחדשני  -ניהול כספים בחברת אחזקות
גיל קוטלר  CFOאידיבי פתוח ודסק"ש



דאגה אחת פחות – חדשנות בניהול השכר
רפי הכהן  CFOמלם שכר



היכרות עם חברה טכנולוגיה מרתקת :אלפא אומגה
מולהם ג'באלי  CFOאלפא אומגה



אתגרי מעסיקים בסביבה עתירת כח אדם
אורי דוביצקי ,מנהל כספים ,ישרוטל
יעל אלון  CFOקבוצת ORS
בחדר ישיבות קומה 11



נדלן
איל קורן  CFOשיכון ובינוי נדל"ן
תמר רובינשטיין ,מנכ"ל ,נאוסיטי
באולם "אלה" בקומת הלובי



חברות גלובאליות
אייל רובין  CFOבריינסטורם
אלברטו ססה  CFOאלוט תקשורת
אמיר הראל Natural Intelligence CFO
באולם "אלון" בקומת הלובי



קמעונאות וB2C-
אריאל שורצברג ,סגן סמנכ"ל הכספים ומנהל אגף כלכלה
ותקציב ,אל על
מרינה לנגה  CFOאסתי לאודר

בחדר ישיבות קומה 12
מנוחה והתרעננות
ערב גאלה

18:30-19:30
19:30-22:30

מנחה :כנרת בן אשר ,מנהלת שיווק וקשרי חברים ,פורום CFO
ידע ,מחקר ,אינטרסים והרבה כסף בסיכון – עולם האמנות
דר' אורנת לב-ער ,אוניברסיטת בן גוריון
ארוחת ערב
דרינקים בפיאנו בר

יום רביעי 20.6.18
06:00-08:00
07:30-08:45
09:00-11:00

חדר כושר
ארוחת בוקר
מליאת מנכ"לים
יו"ר המושב:
נגה קינן ,יו"ר פורום CFO

11:00-11:30
11:30-13:30

הפסקת קפה
מליאת כלכלת ישראל
יו"ר המושב :יואל נדלר CFO
פרוטרום תעשיות

13:30-15:00
15:00-16:30

ארוחת צהריים
 GPSניהולי
שולחנות עגולים

16:30-17:00
17:00-18:30

הפסקת קפה
ניהול סיכונים



TBA
אלדד פרשר ,מנכ"ל מזרחי טפחות



הקשר המפתיע בין פעולה לתוצאה – שוק הביטוח הפנסיוני
בישראל
גיא קריגר ,מנכ"ל ,מנורה מבטחים פנסיה וגמל



מצויינות כמטרה – ניהול השקעות בקרן גידור
אורי גולדפרב ,מנכ"ל ,ספרה ניהול קרנות



ההכנה למכירת אפריקה ישראל
אברהם נובוגרוצקי (נובו) ,מנכ"ל ,אפריקה ישראל



אני סללתי כביש בארץ ישראל
שלמה זומר  CFOכביש חוצה ישראל



משק האנרגיה ופעילות נובל אנרג'י
אמיר נבנצהל  CFOנובל אנרג'י



השקעות – סיכון וסיכוי
מודי כידון ,מייסד ויו"ר ,קרן אלטו



ניהול משק המים בישראל
יוחאי שוחט  CFOמקורות



מהמורות בדרך להצלחה אסטרטגית
גלעד ריקלין  CFOאגד
בחדר ישיבות בקומה 11



זהירות ,רגולציה לפניך
גלית ריף רוטשס  CFOהלמן-אלדובי
עופר אלשיך  CFOרשת
בחדר ישיבות בקומה 12



המסלול מוכן – צא לדרך לתפקיד ה2025 CFO-
דנה אלכסנדרוביץ  CFOמיקרוסופט ישראל
יעקב חן  CFOדלתא גליל
באולם המליאה בקומת הכנסים



 CFOבעידן IOT
יעל גרינולד ,משנה למנכ"ל ומנהלת אגף שיווק ומכירות,
מנורה מבטחים
ירדן פלד ,מנהל מטה שיווק ודיגיטל ,מנורה מבטחים
באולם " "Cבקומת הכנסים



היערכות לתפקיד ה - 2025 CFO-הקמת ועדה בפורום

יו"ר המושב :שלומי חגי CFO
סלטיק

18:30-19:45
19:45
20:00-23:30

מנוחה והתרעננות
התכנסות ליציאה
ערב חוויתי

דנה אלכסנדרוביץ  CFOמיקרוסופט ישראל
יעקב חן  CFOדלתא גליל


חניון הברזל – ניהול אירוע ביטוחי
אלעד שלף ,משנה למנכ"ל ומנהל אגף עסקים ,מנורה
מבטחים ביטוח
אמיר דורון  CFOדניה סיבוס



היכרות עם חברה טכנולוגיה מרתקתPlaybuzz :
Navigating the Role of CFO at a Fast-Growing Startup
ניר בן צבי Playbuzz CFO

לובי המלון
ארוחת ערב של כיף וריקודים
פאב המנקיז

יום חמישי 21.6.18
06:45-08:00
07:30-08:45
09:00-11:00

חדר כושר
ארוחת בוקר
אתגרי ישראל
יו"ר המושב :יואב
הלדמן  CFOערוץ 10

11:00-12:00

הפסקת קפה
והחזרת חדרים
על עוצמה והצלחה
יו"ר המושב :נגה
קינן ,יו"ר פורום CFO

13:30-14:30
16:05

ארוחת צהריים
טיסה חזרה

12:00-13:30



איך נגביר את התחרותיות של המשק הישראלי? או ,מי אמר שצריך
להיות גדול?
קובי אלטמן  CFOכי"ל



"אני יודע מה עשית בדוח האחרון" פקיד השומה נ' האזרח
עו״ד טל עצמון ,שותף ,ראש מחלקת מסים ותגמול בכירים ,גולדפרב
זליגמן



עולם המס וישראל לאן – המלצות מהשטח
רו"ח זיו מנור ,מנהל מחלקת מיסוי ישראלי EY ,ישראל



סודהסטרים – אתגרי התעשייה בישראל
דניאל ארדרייך  CFOסודהסטרים



תהליכים אסטרטגיים בימי מהפכה
טובי פישביין  CFOלאומי קארד



הטכנולוגיות שישנו את פני האנושות – התרומה הישראלית
רן פוליאקין ,יזם סדרתי ומקים מרכז היזמות נווה אילן



רגולטור פיננסי במאה ה - 21-מפקח או מפתח שוק?
ענת גואטה ,יו"ר ,רשות ני"ע

