ניהול סיכונים
יום שלישי 21 ,ביוני  ,1121מלון דן תל אביב
מנחה :מיכל קורן ,מנהלת תוכן וקשרי ממשל ,פורום CFO
03:80-01:90
01:90-01:80
01:80-90:00

התכנסות וקפה של בוקר
דברי פתיחה
סיכונים פיננסיים בתקופות של אי ודאות
יהודה בן אסאייג ,מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה

90:00-90:00

על ניהול סיכונים "אמיתיים" :מוכנות החברה למצבי חירום לאומיים
פאנל :CFOs
רן אקרמן  CFOזוגלובק
מנחה:
בהשתתפות :עופר לוי  CFOסונול
שלמה זהר  CFOשופרסל
ניהול משברים
עמוס שפירא ,לשעבר מנכ"ל אל על ומנכ"ל סלקום .מיועד להיות נשיא
אוניברסיטת חיפה מאוקטובר השנה

99:90-90:00

הפסקת קפה

90:00-90:00

על ניהול סיכונים חשבונאיים בחברות
פאנל ,SoX :תכניות אכיפה פנימית ועוד
משתתפים :רו"ח אייל בן אבי ,שותף ,מנהל תחום ניהול סיכונים
ואקטואריה ,קבוצת הייעוץ PwC Israel
רו"ח אריאל הורוביץ ,שותף ניהול סיכונים ,ארנסט אנד יאנג

90:00-98:90

ניהול השקעות וסיכונים פיננסיים בתקופות ארוכות של אי ודאות
קובי פלר ,מנהל השקעות ראשיUBS Wealth Management ,

98:90-98:00

על האיזון בין בעלי מניות לבעלי אג"ח
עו"ד שוני אלבק ,אי.די.בי

98:00

ארוחת צהרים

90:00-99:90

מיכל קורן ,מנהלת תוכן וקשרי ממשל ,פורום CFO
משמשת כמנהלת תוכן וקשרי ממשל בפורום  CFOמסוף  .0090קודם לכן
כיהנה כמנהלת השיווק של יישום ,חברת מסחור הטכנולוגיות של
האוניברסיטה העברית .לפני כן היתה יועצת בכירה בP.O.C. Management -
 ,Consultingעבדה בבנק ההשקעות  UBSבניו יורק והתמחתה במשרד
הרצוג ,פוקס ,נאמן .בשירותה הצבאי ניהלה את חמ"ל יחידת דובר צה"ל .מיכל
קורן חברה בלשכת עורכי הדין בישראל .למיכל תואר  ,MBAמבי"ס למנע"ס
וורטון באונ' פנסילבניה ,תואר ראשון במשפטים ,בהצטיינות ,ותואר ראשון בחשבונאות ,שניהם
מאונ' תל אביב.

יהודה בן אסאייג ,מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה
לתפקיד מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה בתחילת  ,0099מגיע בן אסאייג לאחר
שורה של תפקידים בקבוצת מנורה מבטחים .משנת  0000כמנכ"ל מנורה גאון
בית השקעות ודרך מנכ"ל מנורה מבטחים פיננסים החל משנת  0000ועד
לתפקיד משנה למנכ"ל וכמנהל אגף ביטוח חיים ובריאות ב  .0001בעברו כיהן
כמנכ"ל כור בית השקעות בקבוצת כור תעשיות ומנהל מחלקת המעו"ף (אופציות
וחוזים עתידיים) בבנק הפועלים.

רן אקרמן  CFOזוגלובק
רן אקרמן מכהן כסמנכ"ל כספים בחברת זוגלובק משנת  .0099לפני כן ,כיהן אקרמן בתפקידים
שונים בתחום הכספים ( )9110-0099בקבוצת שטראוס .לרן אקרמן תואר ראשון מאוניברסיטת
חיפה בכלכלה וחשבונאות ו-תואר שני מאוניברסיטת דרבי במנהל עסקים.

עופר לוי  CFOסונול
עופר לוי מונה לסמנכ"ל הכספים של קבוצת סונול לפני כשנתיים .קודם לכן שימש
במשך כשנתיים כמנהל הכספים של קבוצת סונול .בשנים  0000ועד  0002כיהן
עופר לוי כחשב בחברת רדיאנסי ,חברה בין לאומית בתחום ציוד רפואי קוסמטי.
קודם לכן שימש כמנהל בפירמת רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר .לעופר לוי
תואר בראיית חשבון וכלכלה ותואר  MBAבמנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית
בירושלים.

שלמה זהר ,משנה למנכ"ל ו CFO-שופרסל
שלמה זהר מכהן כ CFO-של חברת שופרסל מזה כשש שנים .במסגרת תפקידו
מכהן כיו"ר ודירקטור בחברות הבת של הקבוצה והיה שותף לביצוע תכנית
המפנה והצמיחה של החברה בעקבות יישום אסטרטגיה חדשה ורכישת
קלאבמרקט .בעבר שימש שלמה זהר בתפקיד  CFOבחברות גדולות ,כמו:
פלאפון ,קבוצת אמפא ותדיראן מוצרי צריכה .כמו כן ,שימש כמנהל חטיבה ליבוא
ושיווק של מוצרי חשמל לבית ,של פנסוניק ובוש ,בתדיראן .שלמה זהר בוגר
תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים ,במגמת מימון וחשבונאות ,באוניברסיטת תל-
אביב .מכהן כחבר ועדת ההיגוי בפורום .CFO

עמוס שפירא ,לשעבר מנכ"ל אל על ומנכ"ל סלקום ומיועד להיות נשיא
אוניברסיטת חיפה מאוקטובר השנה
עמוס שפירא ,אב לשלושה ילדים וסב ל 2-נכדים ,כיהן כנשיא ומנכ"ל סלקום החל
מחודש אוקטובר  0000ועד דצמבר  .0099במסגרת שנות כהונתו ,הוביל את
סלקום מהיותה החברה מספר שתיים ,לחברת הסלולאר המובילה בישראל בכל
הפרמטרים הפיננסיים .בין השנים  0000ו 0000-כיהן כמנכ"ל אל-על .תחת
הובלתו של שפירא הצליחה אל-על בשנים אלו להפוך מחברה מפסידה לחברה
רווחית ,תוך גידול נתח השוק שלה ,למרות הזמנים הקשים שידע ענף התעופה בעולם ובישראל.
בתקופתו עברה אל-על תהליך הפרטה מסודר בשיתוף כל עובדי החברה .לפני הצטרפותו לאל-על
והחל מ ,9118-כיהן כמנכ"ל חברת חוגלה-קימברלי ,שבבעלות חברת קימברלי-קלרק העולמית
ומפעלי נייר אמריקאים ישראלים .לפני מינויו למנכ"ל מילא בחוגלה-קימברלי תפקידי מטה נוספים,
ביניהם סמנכ"ל השיווק והמכירות של החברה .עד מאי  , 0090כיהן כנשיא אגודת הידידים של
אוניברסיטת תל אביב .החל מאוקטובר  , 0090ימונה לנשיא אוניברסיטת חיפה .הוא מוסמך מטעם
הטכניון במינהל תעשייתי ובעל תואר ראשון לכלכלה מטעם אוניברסיטת חיפה.

רו"ח אייל בן אבי ,שותף ,מנהל תחום ניהול סיכונים ואקטואריה ,קבוצת
הייעוץ PwC Israel
אייל בן-אבי אחראי על פיתוח מקצועי ועסקי של הפירמה מול המגזר הפיננסי .בן
אבי הקים בפירמה התמחות ספציפית בתחום ניהול סיכונים בבנקים ובחברות
ביטוח .הוביל את הצוות שייעץ לבנק ישראל לפיתוח מדיניות ואסטרטגיית ניהול
סיכונים למערכת הבנקאית ע"פ הנחיות  .Basel IIקבוצת ניהול הסיכונים
בראשותו מעניקה שירותים לחברות מהמגזר הפיננסי וממגזרים אחרים .בן-אבי
מנהל את המערך המקצועי של "בית הספר לביטוח" ו"בית הספר לשוק ההון" של הפירמה .בשנים
האחרונות הוא משמש חוקר וכותב מקצועי ראשי ב"גלובס מחקרים" ופרסם מחקרים אקטואליים
על שוק ההון הישראלי .בן-אבי מרצה בפורום  CFOוהוביל לאחרונה את הקורס "ניהול סיכונים
פיננסיים" שזכה להצלחה רבה .בן-אבי כותב מאמרים מקצועיים המתפרסמים דרך קבע בעתונות
הכלכלית ובביטאונים מקצועיים .הוא גם חבר במספר ועדות ציבוריות בלשכת רואי החשבון .לבן-
אבי תואר שני במנ הל עסקים ותואר שני במשפטים ,שניהם מאונ' בר אילן ,והינו רואה חשבון
מוסמך בעל  BAבחשבונאות וכלכלה .בן-אבי בוגר הכשרות מקצועיות מתקדמות בתחומים רבים.

רו"ח אריאל הורוביץ ,שותף ניהול סיכונים ,ארנסט אנד יאנג ישראל
Ariel Horowitz is a partner in Ernst & Young Israel and holds the
position of Risk Services practice leader. Ariel has vast experience in
external and internal audit, internal controls, Accounting and
Business Advisory services for public and government companies in
various sectors. Ariel also worked for several years as the CFO of a
high-tech company. Ariel has managed and coordinated major

projects for more than ten years, such as mapping of financial processes in
various companies, multinational internal audits, SOX 404 projects in major
multinational companies and enterprise risk management projects as well. Ariel is
a lecturer at the College of Management (Accounting BA program). Ariel is a
member of the joint committee of the Institute of Certified Public Accountants in
Israel and the Israeli Securities Authority regarding I-SOX.

Kobi Feller, Head of Investment Products & Services
(IPS), UBS Wealth Management Israel
Kobi Feller is the head of IPS at UBS Wealth Management Israel
since November 2011. Prior to assuming his current role, he held
the position of Chief Investment Officer at Clal Finance, the
financial arm of Clal insurance, controlled by the IDB Group since
2007. During 1996-2007 he headed the Investment Portfolio
Management unit at Psagot Securities, the largest and oldest investment portfolio
management company in Israel. Beforehand, during the years 1991-1996, Kobi
Feller was an analyst and portfolio manager at a private investment boutique
called Galor. Kobi Feller obtained a BA degree in economics from the Haifa
University in 1994 and received his MBA degree in economics and finance also
from the Haifa University in 1999.

עו"ד שמשון (שוני) אלבק ,אידיבי פיתוח
החל את חייו המקצועיים בשנת  9131כעורך דין פרטי בתחום האזרחי ,לאחר
שנתיים כשכיר הקים משרד עצמאי שהתמחה בליטיגציה במשפט האזרחי כולל
טיפול בתיקים פליליים  -צווארון לבן .בשנת " 0000גויס" לשירות המדינה
לתפקיד היועץ המשפטי של הרשות לאיסור הלבנת הון .במסגרת זו ,עסק
בהנחת התשתית המשפטית לפעילות הרשות וייעוץ שוטף והדרכה לעובדי
הרשות ,גורמי אכיפה ורגולציה בהלבנת הון ומימון טרור .בנוסף מונה ע"י שר
המשפטים כנציגו בועדות עיצומים מכוח החוק ,ואף שימש כנציג ישראל בועדה המשפטית בארגון
הגג של רשויות למניעת הלבנת הון בעולם .בינואר  0002מונה לתפקיד היועץ המשפטי של רשות
ניירות ערך .במסגרת תפקידו זה ,היה ממונה על הייעוץ המשפטי ברשות ניירות ערך על כל גווניו:
חקיקה ,הסדרה ,פיקוח אכיפה וליטיגציה בתחומים בהם עוסקת הרשות :תאגידים ציבוריים,
קרנות נאמנות ויועצי השקעות ומנהלי תיקים .בנוסף עסק בהסדרת פעילות רשות ניירות ערך
כרשות רגולטורית מבחינת סמכויות הרשות ,שקיפות פעילותה ,התקשרויות ויחסי עבודה .משנת
 0099לאחר עזיבתו את הרשות הוא ממלא תפקיד מטה בחברת אידיבי פיתוח .מרצה מן החוץ
באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה העברית בתחומי התמחותו :ממשל תאגידי ,הרגולציה על
שוק ההון ואכיפה כלכלית ואף מוזמן להרצות בכנסים בתחומי התמחותו.

