
 

 CFOשנה לפורום  20

 הכנס השנתי

 2017ליליון יוני ג

 11.6.17יום ראשון 

  התכנסות ברידינג 08:00-08:30

 מליאת פתיחה רכובה 08:30-10:00
 

 דרך רק לא שמנהלים עולם תפיסת - חברתית אחריות
 הרווח שורת

 , לשעבר יו"ר תנובה ושיכון ובינוירוית ברניב
 החינוך של הכלכלי ערכו של תפיסתית דרך פריצת

 *הערבית בחברה
 קאסמי-אל מכללת מנהלתד"ר דליה פדילה, 

 גרבייה-אל בבאקה ומדע להנדסה

 וטורבינות הרוח בגלבוע גירה שאובהא סביבה כלכלית –סיור  10:00-11:30

 בהובלת

  טל רזCFO שיכון ובינוי 

 ערן קונפינו CFO אפקון  
  נסיעה 11:30-12:00

 ארוחת צהריים  12:00-12:45

 עין חרודקיבוץ 

 

  נסיעה 12:45-14:00

  קבלת חדרים 14:00-15:30

 הפסקת קפה  15:30-16:00

 פואייה הכנס

 

 סיפורי הצלחהמליאת  16:00-18:30

 

 ושינויים ארגונייםמיזוגים, רכישות 

 גליל דלתא CFOיעקב חן 

 להצלחה בסיס הוא שבר או כישלון כל: האקזיט על

 סבון CFOאורן מילר 

?Are you digital ready 

 אורקל , בכיר ל"סמנכ, מרנפלד אלברטו

 ומונעת נפילות מהלכיםכיוזמת  CFO-ה

 צ'ק פוינט CFOטל פיין 

  הפסקה 18:30-19:30

  קוקטייל בפואייה  19:30-20:15

  BBQארוחת ערב   מדורת השבט 20:15

 והפתעותקומזיץ 

 Solomon Brothersהופעת 

 

 

 



 2.6.171, שנייום 

 חדר כושר 06:30-08:00

 הליכת בוקר בשדות

 בריכה

 

  ארוחת בוקר 08:30עד 

מצוינות מליאת  08:45-11:00

 תמידית

 

 יו"ר המושב

 CFOהראל לובימוב 

 ברינקס

Post-Merger Wisdom 

 אינטרנשיונל סאפיינס CFOגלעדי  רוני

 מגה טרנדים בעולם המסים –אסטרטגיה ולא טקטיקה 

 ישראל EY, סיםשרון שולמן, שותף, מנהל מחלקת מ רו"ח

 Ongoing-ל מפרויקטים ההכנסות מודל והטיית אסטרטגי שינוי

 גל מערכות בטחוןמ CFO י וינוקורקוב

 CFO-ה תזווי - עסקים כזירת האינטרנט

 נטורל אינטליג'נס CFOאמיר הראל 

  הפסקת קפה 11:00-11:30

מליאת תהליכים  11:30-13:30

 אסטרטגיים

 

 יו"ר המושב

 CFOעופר עסיס 

יהודה ומנכ"ל 

 רבידיון

 מיזוגים ורכישות כחלק מאסטרטגיית צמיחה

 CFO Gettטל ברנר 

 מגמות בסליקת תשלומים

 סליקת תשלומים ERNשי פרמינגר, מנכ"ל 

 פיתוח עסקי במדינות מתפתחות

 סלטיק CFOשלומי חגי 

 מימון מחדש לקראת הזדמנויות צמיחה

 אורבוטק CFOרן ברקת 

  ארוחת צהריים 13:30-14:30

סדנאות כישורי ניהול  14:30-16:00

 ומנהיגות

 סדנאות קטנות –עבודת צוות מתקדמת 

 מרסר, תובל, המרכז לאפקטיביות ארגוניתניל 

 ריצ'ארד מילקי, תובל, המרכז לאפקטיביות ארגונית

 דיבור בפני קהל

 CFOנגה קינן, יו"ר, פורום 

  הפסקת קפה 16:00-16:30

 כלכלת ישראלמליאת  16:30-18:30

 

 מושבהיו"ר 

 נגה קינן,

 CFOיו"ר פורום 

 

 הממשלה מבט מנקודת ישראל לכלתכ

  אבי שמחון יו"ר המועצה הלאומית לכלכלהפרופ' 

 2017מדיניות המס לשנת הכספים  -"משחקי המס" 

, בכירים ותגמול מסים מחלקת מנהל, שותף, עצמון טלעו"ד 

 זליגמן גולדפרב

 ?נועדו אם בלתי יחדיו שניים הילכו - הריביות וסביבת הפנסיה מקדמי

 מנורה, ופיתוח מוצרים אגף ומנהל , משנה למנכ"לגיא קריגר

 פנסיה מבטחים

TBA 

 , מנכ"ל מזרחי טפחותאלדד פרשר

  הפסקה 18:30-19:30

  קוקטייל בפואייה 19:30-20:15

 פתיחה רב גאלהע 20:15-22:30

 CFOכנרת בן אשר, מנהלת שיווק וקשרי חברים, פורום 

 יהודה בן אסאייג, מנכ"ל, מנורה מבטחים פנסיה

 טיול שורשים משפחתי

 ד"ר אבשלום קור

 ערב בניחותא 22:30

 פיאצהוהחדר יין 

 ומתוקיםחברותא, אלכוהול 

 



 יום שלישי, 13.6.17

 חדר כושר 06:30-08:00

 הליכת בוקר בשדות

 בריכה

 

  ארוחת בוקר 08:30עד 

 נעילהמליאת  08:45-11:00

 

 להנהלה שליטה מבעל המעבר: ובהצלחה לקצה מקצה

 פז חברת נפט CFOשרונה נובק 

 הצעת רכש חליפין של אג"ח בדרך של מכרז

 מליסרון CFOאופיר שריד 

 פיננסית-טורים, והדירקטור המומחהנבחרת הדירק

 אוצרהאורי יוגב, מנהל רשות החברות הממשלתיות, משרד 

 הרצאת נעילה

 צמיחה ויולה, ומייסד כללי שותףהראל בית און, 

  החזרת חדרים 11:00-11:30

 יציאה לסיור  11:30-13:45

 

הסיור מותנה ** 

 במצב בטחוני

 

 סיור בקו גבול סוריה 

  210תא"ל יניב עשור, מפקד אוגדת הבשן בהובלת 

 

 210במפקדת אוגדה ארוחת צהריים  ארוחת צהריים 13:45-14:45

 210תא"ל יניב עשור, מפקד אוגדת הבשן סקירת 

   נסיעה לתל אביב 14:45-16:30

  

 ייתכנו שינויים*

  

 


