
 

 
 

 IRסמינר 
 2.7.17  ראשוןיום   -מפגש ראשון 

 
 

 9.7.17 ראשוןיום  -מפגש שני  
 

   התכנסות 15:45-16:00

 פתיחה דן זיסקינד 16:00-16:10

איך לצמצם את  -דיסקאונט החברה הזרה  MS-IRמנהלת ובעלים של  ,מירי סגל 16:10-17:00
 הפער

מדיניות השקעות כספי חסכון טווח ארוך   פנסיה אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים ןיהודה ב 17:00-17:45
  IR -והקשר עם גורמי השוק ואנשי ה

   הפסקה 17:45-18:00

 אסטרטגיה לניהול חוב לטווח ארוך   מליסרון CFOאופיר שריד  18:00-19:00

ניתוח  – IR-כישלון והצלחה באסטרטגיית ה מנכ"ל של חברה העוסקת בקשרי משקיעים 19:00-19:50
Case Study 

 דברי סיכום  דן זיסקינד 19:50-20:00

 
 

 16.7.17  ראשוןיום  -מפגש שלישי 
 

   התכנסות 15:45-16:00

 פתיחה  דן זיסקינד 16:00-16:15

 -עו"ד עידו צמח, שותף, מחלקת חברות וניירות ערך  16:15-16:45
 בינלאומי, גולדפרב זליגמן

קשרי משקיעים ודיווחים בראי הרגולציה 
 האמריקאית

חיים ישראל, ראש תחום מחקר תקשורת באירופה,  16:45-17:40
( בבנק אוף אמריקה EMEAהמזרח התיכון ואפריקה )

  מריל לינץ'

ניהול ציפיות,  -עבודה מול שוק ההון בחו"ל 
התייחסות לחברות מתחרות, הודעות 

לעיתונות / פרמטרים לניתוח חברות ע"י שוק 
 ההון

וצוות  S&P EMEA עמיר מנהל צוות הנדל"ן עופר  17:40-18:10
  דירוגי החברות בישראל

 / מודל הערכות שווי S&Pמודל הדירוג של 

   הפסקה 18:10-18:25

ניהול משבר: איך לתקשר תוצאות שליליות   אלקוברה CFOתומר ברקוביץ  18:25-19:10
 ולרכוש מחדש את אמון השוק

תהליך ההכנה לקראת שיחת המשקיעים  משקיעים, אורבוטקרמי רוזן, מנהל קשרי  19:10-19:50
 טיפים למצגת משקיעים מנצחת 5פלוס 

 חלוקת תעודות ודברי סיכום דן זיסקינד 19:50-20:00

 

   התכנסות 15:45-16:00

 פתיחה דן זיסקינד 16:00-16:10

 של Story -קווים כלליים ובניה נכונה של ה מנכ"ל של חברה העוסקת בקשרי משקיעים 16:10-16:40

 החברה

בניהול רמות המסחר של  CFO -הקשר של ה מגל מערכות בטחון  CFOר וקובי וינוק 16:40-17:30
 המנייה

   הפסקה 17:30-17:45

סמנכ״ל שיווק ומנהלת קשרי , יפה כהן יפרח 17:45-18:45
   משקיעים  סאפיינס

-תפקיד ההפנימי של ארגון,  IRתפקיד ה
CFO  בניהול הקשר עם סוגי המשקיעים

 השונים

של החברה  האם צריך להיות בפנים   IR סייבר ארק  CFOג'וש סיגל  18:45-19:30
 הארגון או מחוצה לו

עו"ד נחמה ברין, שותפה וראש מחלקת חברות  19:30-20:00
 ושוק הון, גולדפרב זליגמן

 עבודת הדירקטוריון והיבטי ניהול מידע

 דברי סיכום זיסקינדדן  20:00


