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 59.902 שני יום 

  טיסה  01:11

  קוקטייל קבלת פנים 00:11-00:51

00:51-05:31 
 

 

 מליאת פתיחה
יקבי  CFOאייל שביט מנחה: 

  כרמל
 

 מדיניות ורגולציה סביבתית והשפעותיה
 אבי גבאי, השר להגנת הסביבה

 

 שיקולי עלות וקיימות
 שיכון ובינוי CFOטל רז 

 

 תעשייה מקומית אחראית, חברתית ואיתנה
 קפלינסקי, מנכ"ל, נשר מפעלי מלטמשה 

 

 קים'בצ השימוש יתרונות - הישראלי במשק אשראי
 ERNשי פרמינגר, מנכ"ל 

 איל מקיאג' CFOאוהד צ'רשניה 
 

 דיאלוג של חברות וגורמי הממשל
 M3יונתן פנטנוביץ, מנכ"ל 

 

  ארוחת צהריים 05:31-03:11

 שולחנות עגולים  03:11-06:51
 

 בפיתוח העסקי CFO-מובילות ה
 פרידנזון CFOאסף טיקוצקי 

 כ9א9לCFO 9ברק נרדי 
 

The CFO as a trusted advisor 

 סינג'נטה CFOאריאל רומנו 

 

7 principles of war ויישומם בתפקיד ה-CFO 
 CFO AIGדיויד רוטשטיין 

 

 פנסיה ישירה
 מפעל הפיס CFOדב קרומר 

 פנסיהמבטחים מנורה  , משנה למנכ"ל,יעל גרינולד
 

  קבלת חדרים 06:51-01:11

  הפסקת קפה 01:11-01:51

 מושב מסכם 01:51-01:51
מיכל קורן, מנהלת מנחה: 

 CFOתוכן, פורום 

 IDBניתוח אירוע  –ניהול מימון בעת משבר 

 שוני אלבק
 

 דיון משתתפים

  קוקטייל ערב 09:51-01:03

 CFOכנרת בן אשר, מנהלת שיווק וקשרי חברים, פורום מנחה:  חברותא לעת ערב 01:03-05:51
 CFOנגה קינן, יו"ר פורום  – הקטע הקצר של הרצינות

 הקטע של האוכל
 דינה אור, סטנדאפיסטית -הקטע המצחיק 

 הקטע המתוק
 דרינק בבר הלובי "סיאסטה"-הקטע של ה
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 59.902יום שלישי, 

  חדר כושר 19:11 עד

  ארוחת בוקר 19:11עד 

 מליאת מדיניות, כלכלה ומשק 19:11-00:41
 CFOתמר רובינשטיין מנחה: 

 ומנכ"ל נאוסיטי
 

 

TBA 
 אלדד פרשר, מנכ"ל מזרחי טפחות

 

 מדינת ישראל בדור הבא –בניה והתיישבות 
 והשיכון שר הבינוי, יואב גלנט

 

An Introduction to ECA Financing - benefits and 
opportunities 

ALYSON HENSHAW, Director | Project and Export Finance, 
Capital Financing | HSBC Bank Plc 

 

 בדרישות ועמידה עסקית להתייעלות כמנוע גיתוטכנול חדשנות
 הרגולציה

 תוכנה אינטגריטי, תוכן ניהול תחום ומנהל שותףדרור דן, 
 

  החוב וניהול הצורך הגדרת
 אפריקה ישראל CFOמנשה שגיב 

 אפריקה ישראל נכסים CFOאריאל גולדשטיין 

 

  הפסקת קפה 00:41-00:03

 ומנהיגותניהול כישורי סדנאות  00:03-05:43
 סיבוב ראשון 

 

 

 Y-התמודדות עם ניהול דור ה –כוחן של פרדיגמות 
 מירי פפו, בעלים ומנכ"לית משותפת, שורשים

 

 ממשקי עבודה בהנהלה -מחברים את הפאזל 
 ארגוני, המרכז לפיתוח שקד יחידת מנהל אריאלי, זאב

 קדומים נאות בשמורת למנהיגות
 

Mindfulness בניהול 
 ויוגה למדיטציה ומורה IDE ב עסקית יחידה מנהלצור גנוסר, 

 

 "CFO -ה תפקיד" המותג את יחד ומגדירים יוצרים
 וארגונילמיתוג אישי  מומחיתבן גדעון, יועצת  תמי

 

  ארוחת צהריים 05:43-06:11

 ומנהיגותניהול כישורי סדנאות  06:11-01:51
 שני סיבוב 

 

 Y-התמודדות עם ניהול דור ה –כוחן של פרדיגמות 
 מירי פפו, בעלים ומנכ"לית משותפת, שורשים

 

 ממשקי עבודה בהנהלה -מחברים את הפאזל 
 המרכזארגוני,  לפיתוח שקד יחידת מנהל אריאלי, זאב

 קדומים נאות בשמורת למנהיגות
 

Mindfulness בניהול 
 ויוגה למדיטציה ומורה IDE ב עסקית יחידה מנהלצור גנוסר, 

 

 "CFO -ה תפקיד" המותג את יחד ומגדירים יוצרים
 למיתוג אישי וארגוני מומחיתבן גדעון, יועצת  תמי

 

  הפסקת קפה 01:51-01:11

 הגרלה  01:11
 לובי מלון דן

 

 ספאערב  בכלל-01:03
 מלון ויטאליס

 

 

 

 

 

  



 9.902.יום רביעי, 

  חדר כושר 19:11עד 

  ארוחת בוקר 19:11עד 

לעלות במדרגות  19:11-01:41
 היורדות
 CFOשי שמיאן מנחה: 

 אורקל ישראל

 

 המס בתחום האוצר שר של צפויים( הלא) המהלכים: נעלם בלי משוואה
 גולדפרב, בכירים ותגמול מיסים מחלקת ראש, שותף, עצמון טל עו״ד

 זליגמן

 

 לאן? –מדיניות מסים לאומית 
 ישראל EY, , שותף, מנהל מחלקת מסיםשרון שולמןרו"ח 

 

 הובלת הרפורמה וההתייעלות 
 חברת דואר ישראל  CFOטלי הובר 

 

 " קורפורל של סמכות, גנרל של אחריות"
 0103 הפנסיוני החסכון בשוק הענין בעלי

 משנה למנכ"ל, מנורה מבטחים פנסיהגיא קריגר, 

 

 הפסקת קפה 01:41-00:41
 והחזרת חדרים

 

 מליאת נעילה 00:41-04:11
 CFOיעל אלון מנחה: 

 ORSקבוצת 

 

 כנגד כל הסיכויים -הצלחת הנפקת אג"ח בחברה ממשלתית 
  רכבת ישראל CFOקרן אצלאן 

 

 התמודדות והצלחה
 01 ערוץ CFOיואב הלדמן 

 

 וכפולה מוצלחת להנפקה הכנה
 פואמיקס   CFOאילן הדר 

 

 *CASE STUDY –תנובה 
 תנובה CFOיעקב חן 

 

 הזדמנויות ואתגרים - מעבר צה"ל דרומה
 , צה"לראש מחלקת תשתיות ופיתוח ,אל"ם אורלי שטרן

 

  ארוחת צהריים 04:11-03:11

  טיסה 06:51

 

 * ייתכנו שינויים

 

 

 

 

 

 תודתנו לנותני החסות לכנס

 

 


