כנס CFO BestPractice 2011
ימים ראשון עד שלישי  11-13בספטמבר 2011 ,במלון דן ,אילת

הכנס השנה יעמוד בסימן של צליחת מהמורות ,יציבות ואף שגשוג בעולם "משוגע".
דומה שבתקופה האחרונה הדבר היחיד עליו יכולות החברות לסמוך הוא שינויים
רבים ותכופים .תפקיד ה CFO-בעולם של שינויים ,כמי שאחראי על ניהול הסיכונים
בלא לוותר על ניצול ההזדמנויות – הופך מורכב עוד יותר.
הכנס מביא בפני חברי הפורום את ההזדמנות ,לשמוע ,ללבן ולהעמיק בניסיונם של
 CFOsאחרים ,ללבן נושאי מאקרו ולייצר קשרים אישיים עם דרג מקבלי ההחלטות
בממשל ובמשק.
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.
תודות מיוחדות לחברי ועדת ההיגוי שתרמו ברעיונותיה ם ודעותיהם לבניית הקונספט של הכנס ,כמו גם למרצים ולמנחים
שתרמו ליצירתה של התוכנית המעניינת המוצגת בפניכם.

וועדת היגוי כנס אילת  :2011אבי פלדמן מכשירי תנועה ,אבירם להב מכתשים אגן תעשיות ,איציק לשם גן שמואל מזון,
אלון גרנות פרוטרום ,אלון רווה צים ,אלי כרמון מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח ,אמנון קרן נס ישראל ,אפי ארבל נמל
אשדוד ,אריה וינטראוב נשר מפעלי מלט ,ברק נרדי כרטיסי אשראי לישראל ,גונן ביבר כלל תעשיות תעשיות ו-אי.די.בי,
גונן בצר סטנלי וורקס ,גיל וייסלר ווישיי ישראל ,דב פלדמן כתר פלסטיק ,הראל בלינדה חברת החשמל ,זמירה גנני-
וילנצ'וק התעשיה הצבאית ,חן שרייבר אפקון תעשיות ,חני סובול אי.די.בי .תיירות ,טל סמל מ.ח .אלישר הפצה ,טלי הובר
חברת דואר ישראל ,יוסי טנא אורמת ,יעקב חן סלקום ,ירון נוידרפר הסוכנות היהודית ,כתי מוריה  ,YESלארי אקרמן
פלאפון ,נח גרינוולד מלונות דן ,עופר בסן בזק בינ"ל ,עופר שגב נס טכנולוגיות ,עפר לביא  CFOפורום ,רוני הימן חברה
לנכסים ובנין ,רלי שביט אוניברסיטת בר אילן ,שאול גלעד גדות כימיקלים.
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יום ראשון 11 ,ספטמבר 2011
טיסות
07:00-09:30
09:30-11:00

התכנסות ונשנושי בוקר

מליאת הבוקר מנחה :גונן ביבר  CFOכלל תעשיות ומנהל כספים אידיבי
11:00-11:50

תחזיות  - 2012פאנל מומחים
 פרופ' ליאו ליידרמן ,כלכלן ראשי בנק הפועלים
Robert Parker, Senior Advisor, Credit Suisse 
אנליסטים
אורי הרשקוביץ ,שותף מנהל ,קרן הגידור ספרה
עו"ד אלון גלזר ,עו"ד ,אנליסט ,סמנכ"ל לידר שוקי הון
דורון צור ,מנכ"ל פסגות קומפס
חיים ישראל ,מנהל המחקר ,מריל לינץ' ישראל

11:50-12:35

פאנל





12:35-13:05

בקרות אפקטיביות בתהליך הפקת השכר
 רו"ח סטניסלב ברונפמן ,מנהל אגף יישומים מקצועיים ,מלם שכר

13:05-13:35

החשיפה הפלילית של נושאי משרה להליכי אכיפה
 עו"ד נבות תל צור ,שותף כספי ושות'

13:35-15:10

ארוחת צהרים

15:10-16:50

ערפל קרב  -אי וודאות בשיטת
המס מבחנים טכניים והליכי
שומה
מנחה :אילן קליגר  CFOאלון חברת הדלק
ויו"ר ועדת מיסים עקיפים בפורום
 עו"ד ,רו"ח דורון לוי ,לשעבר נציב מס
הכנסה
 עו"ד טלי ירון אלדר ,שותפה תדמור
ושות' ,לשעבר נציבת מס הכנסה
 רו"ח שרון שולמן ,שותף מנהל מחלקת
מיסים ,ארנסט אנד יאנג ויועץ לועדת
מיסים בפורום

16:50-17:20

הפסקת קפה

17:20-18:20

כישורי ניהול – קבוצות דיון:
קבוצה  :Iתמורות באגף הכספים (מבנה ותפקיד) – זווית ה ,CFO-בהנחיית :עופר לוי  CFOסונול
קבוצה  :IIהובלת שינויים בארגון ,בהנחיית :שאול גלעד ,משנה למנכ"ל ו CFO-גדות כימיקלים
קבוצה  :IIIאיך להציג בפני הדירקטוריון ,בהנחיית :זמירה גנני וילנצ'וק  CFOתעשיה צבאית
קבוצה  :IVכתיבה אפקטיבית ,בהנחיית :צפריר בשן ,מורה לכתיבה אפקטיבית
קבוצה  :Vניהול משבר תקשורתי – מנקודת מבטו של המנכ"ל ,בהנחיית :רוני רימון ,רימון כהן שינקמן

18:20-20:00

הפסקה

20:00-20:30
20:30-22:30

קוקטייל
ערב גאלה
מנחה :חני סובול  IDB CFOתיירות
דברי פתיחה :נגה קינן ,יו"ר פורום CFO

פיתוח עסקים – מתחרה או שותף ל-
 - CFOניתוח תהליכי פיתוח עסקים
מנחה :חן שרייבר  CFOאפקון החזקות
 הפיתוח העסקי ומקומו של ה ,CFO-סיכון מול סיכוי
אלון גרנות  CFOפרוטרום ויו"ר תא חברות החזקה
ותאגידים ישראליים רב לאומיים בפורום
 תפקידו של  CFOבסביבה עסקית
דב פלדמן  CFOכתר פלסטיק
 אסטרטגיה ופיתוח עסקי בשרשרת הערך של ה-
CFO
יעקב חן  CFOסלקום
 השלכות הפיתוח עסקי על התוצאות בדוחות
הכספיים
יואל סקרה ,רו"ח ,ראש תחום חשבונאות כלכלית,
גיזה זינגר אבן

True, Real, Good
the questions finance professionals should ask
Frank Alexander Buijtendijk, Beingfrank Strategy and Research
22:30

ערב ריקודים
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יום שני 12 ,בספטמבר 2011
בוקר של כושר ובריאות למשכימי קום
06:30-07:30
ארוחת בוקר
07:30-08:30
מליאת בוקר
מנחה :טובי פישביין  CFOתדיראן הולדינגס
08:30-09:00

אסטרטגיה עסקית בעידן טכנולוגי
יעקב גלברד ,מנכ"ל פרטנר תקשורת

09:00-10:20

מימון והשקעות
 אסטרטגיית מימון השקעות לאחר המשבר הפיננסי
אלון רווה  CFOצים
 שנה לוועדת חודק  -מה נשתנה?
דרור מורן  CFOאלון החזקות ברבוע כחול ויו"ר תא קמעונאות בפורום
 הערכת שווי ואסטרטגיות השקעה בתקופות משבר וגאות והשלכותיהן החשבונאיות
יובל זילברשטיין ,רו"ח ,כלכלן ראשי ושותף מייסד ,גיזה זינגר אבן

10:20-11:00

הפסקת קפה
מליאת טרום צהרים
מנחה :עפר לביא ,מנכ"ל ומנהל אקדמי ,מרכז השתלמויות מתקדמות ,פורום CFO

11:00-11:45

אסטרטגיה למזרח
יהודה לוי ,מנכ"ל ומנהל פעילות  HSBCישראל
Ben Chan, Senior Vice President of Business Planning and Strategy in HSBC
Hong Kong office

11:45-12:15

 ITוחדשנות – עיין ערך אסטרטגיה
 אריה עמית ,סגן נשיא ליעוץ אסטרטגי ,נס ישראל

12:15-12:45

ח וק האכיפה המנהלית ותיקון  16לחוק החברות
 עו"ד דוד חודק ,ראש משרד  ,GKHיועץ לועדת דיווחים בפורום

12:45-13:15

מרצה אורח :ח"כ משה גפני ,יו"ר ועדת הכספים בכנסת

13:15-14:45

ארוחת צהרים
מליאת צהרים
מנחה :מאיר פסט  CFOידע חברה למחקר ופיתוח

14:45-15:45

ניהול סיכונים
 ניתוח אירוע :ניטרול סיכון מול הימור
מנשה שגיב  CFOאפריקה ישראל
 ניהול שיטתי של סיכונים פיננסיים ופנסיוניים בעולם משתנה
מאיר אוזן ,יו"ר קבוצת שקל
ד"ר גדעון בן-נון ,מנכ"ל שקל אג'יו

15:45-16:15

מערכות הדור הבא ל CFO-הגלובלי  -האם כללי המשחק משתנים?
 מוטי שור ,מנכ"ל המימד השביעי

16:15-16:45

הפסקת קפה
מליאת אחר הצהריים
מנחה :מיכל קורן ,מנהלת תוכן וקשרי ממשל ,פורום CFO

16:45-17:15

ממשל תאגידי :חידושים בתגמול בכירים ועסקאות בעלי ענין
 עו"ד טל עצמון ,שותף ,גולדפרב זליגמן ושות'
עו"ד נחמה ברין ,שותפה ,גולדפרב זליגמן ושות'

17:15-17:45

איך יכול  CFOלישון בשקט? ניתוח אירוע הסוכנות היהודית
 ירון נוידרפר  CFOהסוכנות היהודית

17:45-18:15

Business contribution to global sustainability
 נעמה זלדיס  CFOנטפים

18:15-20:15

הפסקה
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20:15

ערב חוויתי

יום שלישי 13 ,בספטמבר 2011
בוקר של כושר ובריאות למשכימי קום
06:30-07:30
ארוחת בוקר
07:30-08:30
מליאת רגולציה
מנחה :הראל בלינדה  CFOחברת חשמל
08:30-10:30

הסביבה הרגולטורית
 נדל"ן בעולם של רגולציה
איל קורן  CFOשיכון ובינוי נדל"ן
 כשהרגולטורים מתנגשים ביניהם
טלי הובר  CFOחברת דואר ישראל
 עסקים ,רגולציה ומשקיעים – היבטים למשולש הכוחות שמעצבים את פעילותינו
אלה אלקלעי ,סמנכ"ל פיתוח עסקי ,אי.בי.אי .בית השקעות
 ייעול וקיצור זמנים בהכנת דוחות כספיים ,ניתוח אירוע :אורמת
יוסי טנא  CFOאורמת ויו"ר ועדת מיסוי בינלאומי בפורום

10:30-11:00

כשרגולציה וחקיקה גורמים כשל שוק -
ניתוח אירוע שכר "עובדי קבלן"
אריק (רגב) שואשי ,מנכ"ל  G4Sהשמירה
מוטי מורד  G4S CFOישראל
מיקי אדיב ,מנכ"ל  G4Sישראל

11:00-12:00

הפסקת קפה ופינוי חדרים
מליאת נעילה
מנחה :ערן סער  CFOקבוצת אקויטל

12:00-12:30

ניתוח וניהול סיכוני מטבע ,אינפלציה וריבית
Arik Besser, Managing Director, Capital Markets, Barclays Capital 

12:30-13:00

התפתחויות מבניות בשווקים הפיננסיים
 אלי יונס ,מנכ"ל מזרחי-טפחות

13:00-13:15

קפה של סיום וסנדוויצ'ים לדרך
* ייתכנו שינויים
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