
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  CFO BestPractice 2007כנס 
  אילת  ',  רויאל ביץ2007,  ביוני19-21 ',ה-'ימים ג

  

לאור הצלחתם של הכנסים 

אנו ממשיכים את המסורת , הקודמים

הכנס מביא בפני . הטריה גם השנה

, חברי הפורום את ההזדמנות הנדירה

ללבן ולהעמיק בנסיונם של , לשמוע

CFOs אחרים  .  

- נסיון הנרכש של בכירי ההידע וה

CFOs ,יומית להבאת ערך לארגון בו הם פועלים-בהתמודדותם היום ,

רובו של הכנס מוקדש למצגות חברי . מובא לרשות המשתתפים בכנס

זוהי . הפורום בחברות הגדולות בנושאים בהם עסקו בתקופה האחרונה

כיצד  ללמוד זה מזה בנושאים מקצועיים וCFOs-ההזדמנות היחידה של ה

  . הם מיושמים הלכה למעשה בחברות אחרות

דיונים ושאלות מקצועיות ,  וכולל מצגותBest Practiceהכנס נקרא 

תודות מיוחדות לחברי ועדת .  יום- בחיי היוםCFO- הד מתמודעימם

כמו גם , ההיגוי שתרמו ברעיונותיהם ודעותיהם לבניית הקונספט של הכנס

  . זו שלפניכםשל תוכנית מעניינת למרצים ולמנחים שתרמו ליצירתה 

  
  2007 ליוני 19, יום שלישי

  הגעה ורישום  
   בבריכת המלוןקוקטייל קבלת פנים  19:30
       :הערב בחסות                                           ערב פתיחה חגיגי  20:00

  בקומת הכנסים

  CFOר פורום "יו, נגה קינן :דברי פתיחה
  : הרצאת אורח

 אתגרי הדמוקרטיה הישראלית  
  ?האם הפתרונות באמת נמצאים בשינוי שיטת הממשל

  המכון הישראלי לדמוקרטיהנשיא ,  אריק כרמוןר"ד
  

  הופעה אמנותיתארוחת ערב ו

  חברי ועדת היגוי
  

 אבירם, אינטל אבני אביעד :חברי מועצה
משרד  אהרונוב אהרון, אלווריון שטיינהרט

ק 'צ דשא איל, פלא פון לוריא אודי, האוצר

 אילן, חיפה כימקלים עובדיה אילן, פוינט
 אלי, אידלמן איציק, קבוצת אספן גיפמן
 אפי, אשרף אלי, מיקרוסופט כרמון

 וינטראוב אריה, מקפת החדשה סנדרוב
, IBM  הניג בני,  איפיניטיאריאל פופל, נשר

ווישיי  וייסלר גיל, כלל תעשיות ביבר גונן

 רז טל ,שיכון ובינוי לוסטיגר דני, ישראל
 מעיין יצחק, קוקה קולה נחשון יואב, סלקום

 ליסה, הסוכנות היהודית נוידרפר ירון, יסקוס
שירותי בריאות  ניר בר נועז, פריגו קדרון

 ניר, רשת מלונות דן גרינוולד נח, כללית
 נעמה,  השקעות ופיתוחאריסון זכלינסקי

 שעיה, אלרון רמלר רינת, טפיםנ זלדיס
  .  מכבי שירותי בריאות זילונקה

  

 ,TTI אלי עופר: חברי פורום וצמיחה מהירה
 קנה -אייס  שרייבר חן, אורכית בוים אביב

דומניץ  לימור, אלטק שמר אמנון, ובנה
הראל מחשבים . ג ששון קרלוס, אליום גשרי

 חיים, ינג'גיוון אימג ינאי יובל, ותקשורת
,  יפאורה תבורידב גבע,דקולינק אלחוטי רוטלוי

, לידקום ניק'מוצ איתן, לונדבק שרון קובי

 פלדמן אבי, עשיותמילקו ת כהן אליצור
 שחר, מלם מערכות אליהו דוד, תנועה מכשירי
-קלא דוידסון אדי, סקיילקס קורפוריישן רחים

 תה איל וינברג שונרא לרנר רונית, טנכור

  .ויסוצקי



  

  
  2007 ליוני 20, יום רביעי

  ויסטה:  במסעדת המלוןארוחת בוקר  08:00-09:00
  

   גלובליזציה–האתגר   09:00-11:45
  .בי.די. ומנהל כספים אי כלל תעשיותל כספים"סמנכן ביבר גונ :מנחה

  

  09:00-09:10  Global Warming –דברי המנחה   
  

   פאנל משקיעים זרים- המשק הישראלי בראי העולם   09:10-10:00  
� Tal Liani, Merrill Lynch, Managing Director, Global Equity Research 
� Haim Israel, Merrill Lynch, Senior Director of Global Securities Research 

&  Economics, Emerging Markets Research – Israel. 
� Darren Shaw, UBS, Director of Israel Research, EMEA Equities 
� I שוקי אברמוביץ,כלל פיננסים  ,ל"מנכ  

  

   צרפתיתהפסקת קפה  10:00-10:30  
  

  10:30-11:45  International Investing in the Era of Globalization 
� Dr. Peter West, Head of Research, PAM 

� Michael Warszawski, Chief Executive Officer, PAM 
 

  טק- לקחי חברות ההי–תמרוץ ותגמול מנהלים ועובדים   11:45-12:30
  E&Yל "מנכ, ח יורם טיץ"רו

  

  ויסטה:  במסעדת המלוןארוחת צהרים  12:30-14:00
  

  המהפכה הפנסיונית   14:00-14:30
  טפחות-ל מזרחי"מנכ, אלי יונס

  המהפכה הפנסיוניתפאנל   14:30-16:15
   כתר פלסטיקל כספים"סמנכ, דב פלדמן :מנחה

 :משתתפים

  משרד האוצר, סגן בכיר לממונה על שוק ההון והביטוח, יואב בן אור �

  מגדל, ראש תחום ביטוח חיים, צחי גפנוביץ �
  בטח סימוןל מ"מנכ, אריק יוגב �

  פנסיונייםלפתרונות לחמן יועצים  את שאול, רן שאול �

  IFRS-כלים ליישום ועדת בכר ו והטכנולוגי  16:15-16:45
  ל חילן טק"מנכ, אבי באוםח "רו

  

   של בריאותהפסקת קפה  16:45-17:15
  

  : 'מושב א  17:15-19:15
  הערכות החברות ליישום ועדת בכר

  ה קוקה קולCFOיואב נחשון  :מנחה

  הערכות החברות
 

  יישום ועדת בכר בחברת ענק �

  ל דואר ישראל"מנכ, אבי הוכמן

  היערכות החברה למהפכה הפנסיונית �
  על- אלCFOניסים מלכי 

 מנקודת ראות השוק
 

 ל מקפת החדשה"מנכ, רונן טוב �
 

 ל אנליסט"סמנכ, מריה נחושתן �
  

  :'מושב ב
  CFO-אתגרי ה

   פריגוCFOליסה קידרון  :מנחה

  עסקאות בעלי עניין וגיוסי הון �
Case Studyבחברה אמריקאית דואלית   

   אמפלCFOאירית אילוז 

   פרוייקט חוצה ארגון– IFRSיישום  �

   פלא פוןCFOאהוד לוריא 

  המעבר מחברה בינלאומית לחברה גלובלית �

   נטפיםCFOנעמה זלדיס 
  

� CFO תרומה ממלכתית ,  חוויה מקצועית– בתפקיד ממשלתי
  ישיוערך מוסף א

   מכבי שירותי בריאותCFOשעיה זילונקה 

  הפסקה  19:15-20:30
   בפונטוןערב גאלה  20:30

   סלקוםCFO טל רז :מנחה
   :הרצאת אורח

  אסא כשר' פרופ

  יצירת סביבה עסקית אתית בישראל
  ארוחת ערב והופעה אמנותית

  

  

  

  



 
  2007 ליוני 21, יום חמישי

  ויסטה:  במסעדת המלוןארוחת בוקר  08:00-09:00
  מושב המליאה  

  שיכון ובינוי אחזקות CFO  דני לוסטיגר: מנחה

  
   ניתוח אירוע– כלי להצמחת מכירות ורווח –רכישות ומיזוגים   09:00-09:40

  ק פוינט' צCFOאיל דשא 
  

  חשיבה יצירתית  09:40-10:20

  .בי.די. איCFOאיל סולגניק 
  

10:20-10:50  Test Caseבהשבחת חברות   

   אינפיניטיCFOפל אריאל פו

  איך לבנות נבחרת מנצחת –הון סיכון והמשחקים האולימפיים   10:50-11:20

   אוורגריןCFOעמיחי המר 
  

   טרופית- הפסקת קפה  11:20-11:50
  אלטרנטיבות במימון–שוק החוב הישראלי : מושב המליאה  11:50-13:40

  ל קבוצת אספן"מנכאילן גיפמן  :מנחה

   :משתתפים

 ל כלל מימון" מנכ,מןאסתי פריד �
 .אי.בי.ר פועלים אי"יו, רונן צלניר �
 ל מעלות"מנכ, ר'דורית סלינג �
 ' ושותתדמור, ד טלי ירון אלדר"עו �

  
   ויסטה- במסעדת המלון ארוחת צהרים  13:40-15:45

  מליאת נעילה 
  )BI( כלי ניהול –אסטרטגיה ויישומה   15:45-16:30

  רקל אוCFO שפיגלמןל ואבי "מנכ, משה חורב
  

  סיפורה של עסקה  16:30-17:30
  ש"דסק CFO אורן לידר

  
   סיכוםדיון  17:30-17:45

  סוף שבוע נעים לנשארים.           הסעה לשדה התעופה.           קפה ופרידה מהעוזבים באותו יום  17:45
  ייתכנו שינויים*   

  
 סגן מנהל – שימי שטיינברג: פ שוויץ" בנהמומחה עם ייעוץ פיננסי בבזמן הכנס יתואמו פגישות אישיות למעוניינים 

  .יש לקבוע פגישות מראש.  ציריך
  
 

  
  
  
  
 


