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 CFO BestPractice 2010כנס 

  אילת  , במלון הנסיכה 2010, ביוני  1-3ימים שלישי עד חמישי 
  

ללבן ולהעמיק , לשמוע, הכנס מביא בפני חברי הפורום את ההזדמנות הנדירה
ללבן נושאי מאקרו ולייצר קשרים אישיים עם דרג , אחרים  CFOsסיונם של יבנ

  . מקבלי ההחלטות בממשל ובמשק
  

ללמוד זה מזה בנושאים מקצועיים וכיצד  CFOs-והי ההזדמנות היחידה של הז
  . הם מיושמים הלכה למעשה בחברות אחרות

  

ללמוד זה מזה בנושאים מקצועיים וכיצד  CFOs-זוהי הזדמנות נדירה של ה
יכלול  BestPracticeכנס . הם מיושמים הלכה למעשה בחברות אחרות

    .יום- בחיי היום CFOs-ת בהם מתמודדים כל הדיונים ושאלות מקצועיו, מצגות
  

  החסות לכנס זה לנותניתודות הפורום 

  
  

כמו גם למרצים , שתרמו ברעיונותיהם ודעותיהם לבניית הקונספט של הכנס תודות מיוחדות לחברי ועדת ההיגוי
  .ולמנחים שתרמו ליצירתה של התוכנית המעניינת המוצגת בפניכם

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :*נסתוכנית הכ
  2010 ביוני 1 ,יום שלישי

  

20:00  
20:30  

  בלובי קומת הכנסים קוקטייל קבלת פנים
   באולם אילת גאלהערב 

 *CFO yesכתי מוריה : מנחה
  CFOר פורום "יו, נגה קינן: דברי פתיחה

  ... חינוך חינוך חינוך ועוד פעם חינוך
  שר החינוך, גדעון סער
  אלעזר שטרן' אלוף במיל

   תוכנית אמנותית
  
  

 אלה אלקלעי ומאיר ברון, אורמת יוסי טנא, אורבוטק ארז שמחה, אגרקסקו מיכה קניג :2010היגוי כנס אילת  וועדת
דלק  חני סובול, אל על ניסים מלכי, אינטל יוספה צורו אביעד אבני, אייס אוטודיפו ברחן שריי ,בית השקעות. אי.בי.אי

 גונן ביבר, yes כתי מוריה, יישום צביקה וייס, חברת חשמל הראל בלינדה, חברת דואר ישראלטלי הובר , קמעונאות
מכבי  שעיה זילונקה, אלישר הפצה. ח.מ טל סמל, כתר פלסטיק דב פלדמן, כלמוביל יורם בריק, בי.די.אי-כלל תעשיות ו

 אמנון קרן, נס עופר שגב, נטפים נעמה זלדיס, מכשירי תנועה אבי פלדמן, מכון ויצמן למדע יובל לזרוב, שירותי בריאות
, פלאפון לארי אקרמן, CFOפורום    עפר לביא, סלקום יעקב חן, סטנלי וורק גונן בצר, נשר אריה וינטראוב, נס ישראל

 הוגו גולדמן, מפיון מוטורס'צ שאול גלעד, פריגו ישראל יצחק מעיין, פרטנר עמנואל אבנר, וטרוםפר אלון גרנות
 .תעשיה צבאית יק'וילנצ-זמירה גנני, שרם פודים גרופ אונגר רגינה, ריטליקס
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  2010 ביוני 2, רביעייום 
  : םובריאות למשכימי קו כושרבוקר של   06:30-07:30

  חדר כושר או פעילות /הליכת בוקר לאורך חוף הים ו, האלמוגיםשנורקלים בשמורת 
  במסעדת הדקלים ארוחת בוקר  07:30-08:30

  

  .בי.די.כלל תעשיות ומנהל כספים אי CFOגונן ביבר : מנחה   מליאת  הבוקר
  

  פאנל מומחים - 2010תחזיות   08:30-09:30
 פסגות, כלכלנית ראשית, ורד דר  
 Robert Parker, Senior Advisor, Credit Suisse  

  

  פאנל אנליסטים  09:30-10:45
 אופנהיימר , ל משותף"מנכ, קליל- מנה  אביבית 
 בית השקעות. אי.בי.אי, ראש מחלקת המחקר, אורי ליכט 
 כלל פיננסים, ט ראשיאנליס, יובל בן זאב 
 מריל לינץ, ראש מחלקת המחקר, חיים ישראל'  
 קר'ספרה גלובל הלת ,שותף מנהל, אורי הרשקוביץ  
  

  הפסקת קפה  10:45-11:15
    

  אייס אוטודיפו CFOחן שרייבר : מנחהה מליא
  

  CFO-הקוקפיט של ה  11:15-11:45
  וגיותטכנול נס, מנהל תחום פתרונות עסקיים מתקדמים, אופיר טסל

  

  הפיכת ישראל למרכז עולמי ליצוא שירותים פיננסיים  11:45-12:50
 ר ועדת כספים בכנסת"יו, כ משה גפני"ח 
 תדמור ושות, שותפה בכירה, ד טלי ירון אלדר"עו'  
  חן שרייברCFO אייס אוטודיפו 

  

12:50-13:20  Financial Excellence – Being On Top 
  ל אורקל"מנכ, משה חורב

  

  במסעדת הדקליםארוחת צהרים   13:20-14:50
  

  TBA: מנחהמליאת הצהרים 
  

14:50-16:00  
  

  גורם מעכב או מעודד צמיחה  -שכר ודיני עבודה 
  ...)וגם קצת על שכר הבכירים(
  

 ד לעבודה במשק תחרותי"ידו של ביהתפק 
  ד לעבודה"נשיא ביה ,השופט סטיב אדלר

 של חברות על צמיחתן הפוטנציאלית דיני עבודה והשפעתם 
 ל חברת דואר ישראל"מנכ ,אבי הוכמן

 Israel The R&D Nation  
  מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח CFO אלי כרמון

  

  מהפכת ניהול ההון האנושי  16:00-16:30
  ל חילן טק"סמנכ, אלי זיברט

  

    הפסקת קפה  16:30-17:00
    

 בית השקעות IBI, ל פיתוח עסקי"סמנכ, אלה אלקלעי: מנחה. הצהריםאחר  מליאת
  

17:00-18:00  
  

  ותחזיות המשק והחברות לקחי המשבר
  מה למדנו? היה משבר  –הנושא...  
  CFOר ועדת דיווחים בפורום "יו, שרם פודים גרופ CFOרגינה אונגר  
 התמודדותה של חברה גלובלית עם המשבר 

 נס טכנולוגיות CFOעופר שגב 
 Financial Management In The "New Normal" 

  מיקרוסופט ישראל CFOברק נרדי 
   

  סיםסקירת רשות המ  18:00-18:30
  רשות המסים, ל בכיר לעניינים מקצועיים"סמנכ, אהרון אליהו

  

   הפסקה  18:30-20:00
    

    

  לבוש קלבמומלץ לבוא  בבריכה ספאערב   20:00
  תוכנית אומנותיתו סיגרים ,ארוחת ערב

  יורק-סקבה ניומו PUB: ריקודים אל תוך הלילה  23:00
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  2010 ביוני 3, חמישייום 
  : םובריאות למשכימי קו כושרבוקר של   06:30-07:30

  חדר כושראו פעילות /הליכת בוקר לאורך חוף הים ו, האלמוגיםשנורקלים בשמורת 
  במסעדת הדקלים ארוחת בוקר  07:30-08:30

  

  :מושבים מקבילים  08:30-09:40
  

  אולם מצדה
 –בוקר של אתגרים חדשים 

   אסטרטגיה לצמיחת חברות
  אלון חברת דלק CFOאילן קליגר : מנחה
 סביבת עבודה מרובת תרבויותצמיחה ב  

 נטפים CFOנעמה זלדיס 
 תפקיד ה-CFO בהצמחת חברות 

  תעשייה אווירית CFOמנשה שגיב 
 The listing של חברה כמנוף צמיחה 

 קבוצת סלע CFO יךעופר אלש

  
  

  ו יורק מוסקבהאולם ני
 –מימון בנקאי וחוץ בנקאי 

          אירועים מהשטח
 ריטליקס CFOהוגו גולדמן : מנחה
 Case Study – מימון חוץ בנקאי 

  פרטנר CFOעמנואל אבנר 
 סין והמשבר הפיננסי  - טק - מימון והשקעות בהיי 

  אינפיניטי CFOאריאל פופל 
  עדות מהשטח –מימון פרוייקטים  

  רמתאו CFO יוסי טנא
  

  הפסקת קפה  09:40-10:10
  

  חשיבת מאקרו ועדויות מהשטח - ניהול סיכונים מליאת
  נטפים CFOנעמה זלדיס : מנחה

  

   מנהל הסיכונים הראשי ומארג ניהול הסיכונים בתאגיד בנקאי  10:10-10:40
  בנק ישראל, המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו

  

10:40-11:20  
  

  מבט עדכני -יציאה מהמשבר  -בנקים זרים 
  HSBCל "מנכ, יהודה לוי

2010 The Year of the Sovereign - Latest Trends 
Steven Major, Global Head Fixed Income Research HSBC 

  

11:20-11:40  
  

  password or buzzword -ניהול סיכונים
  פלאפון CFOלארי אקרמן 

  

  ניהול הון חוזר  11:40-12:10
 ארנסט אנד יאנג ף בכירשות, צבי- ח ירון הר"רו

  
  

12:10-12:40  
  

  

  ?ח בבואנו לגדר את הפירמה"האם ניתן להסתמך על תחזיות מט
  ל חיסונים פיננסים"מנכ, ר אדם רויטר"ד 

  

  ?או הסיכון בניהולהסיכון ניהול   12:40-13:00
  CFOר ועדת מימון בפורום "יוו על אל CFOניסים מלכי 

 
    

  ועזיבת חדרים הזריחה דר אוכל מרכזיבחארוחת צהרים   13:00-14:30
  

 סלקום CFOיעקב חן : מנחה. מליאת הצהרים
  

14:30-15:00  
  

  המגזר העסקיעקרונות מרכזיים והשלכות על  – IIבאזל 
 בנק הפועלים, IIראש מנהלת באזל , יל פרייא
  

15:00-15:30  Financial analytics for a smarter business    
 Biconix ל"מנכ, דיויד דונין

  

  אנרגיה ותחבורה בישראל –על סיפה של מהפכה   15:30-16:10
 ניתוח שוק הרכב בישראל 

  מכשירי תנועה CFOאבי פלדמן 
  אוקטן גבוה שוק הדלקים 

 דלק קמעונאות CFOחני סובול 
  

  מליאת נעילה
  

  הפאזל השלם –גמל ופיננסיים , פנסיה, ניהול הוליסטי של סיכוני ביטוח  16:10-16:30
  ר פורום מנהלי הסדרים פנסיונים בישראל"יו, ר קבוצת שקל"יו, מאיר אוזן

  

  אסטרטגיות ניהוליות  16:30-17:00
  ל מזרחי טפחות"מנכ, אלי יונס

  

   דברי סיכום
  CFOר פורום "יו, נגה קינן

  

  ינוייםייתכנו ש*       .                    סוף שבוע נעים לנשארים          .    קפה ופרידה מהעוזבים באותו יום
  


