
מפגש שלישי - מנורה מבטחים   |   יום שלישי 18.5.21
התכנסות 	17:00-17:15

פתיחת	מפגש 	17:15-17:20
מה	שהיה	-	תשכח	מזה.	מה	שיהיה	כן	משנה	 	17:20-18:00

גיא קריגר, מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל 	 	
הכרות	עומק	עם	משתתפי	הקורס 	18:00-18:35

CFO אסנת גנץ, מנהלת פורום ראשי החברות ומנכ"לית משותפת פורום   
הפסקה 	18:35-18:50

חדשנות	ברפואה	וביטויה	בעולם	הביטוח 	18:50-19:30
אורית קרמר, משנה למנכ"ל, מנהלת אגף ביטוח בריאות 	 	

אתגרים	בניהול	השקעות		פנסיוני	בשנת	2021 	19:30-20:00
ניר גביש, מנהל תחום השקעות כספי עמיתים 	 	

חדשנות	דיגיטלית	בעולם	השירות 	20:00-20:30
סנדרה אורן, משנה למנכ"ל, מנהלת אגף תפעול 	 	

סמינר עומק בניהול חברות – מחזור ב׳
בלעדי לבעלים, יו״רים, מנכ״לים וסמנכ״לים בחברות המובילות במשק.

זה נעמיק חקור ארבע חברות. כל אחת עם האתגרים הרלוונטים לה, התוואי האסטרטגי שבחרה,  בסמינר 
היישום הטקטי, הנוף הניהולי והאנושי, האיומים וההזדמנויות המכוונים אותה להצלחה. הסמינר נועד לשמוע, 
לחוות ולדון ב-Case Studies מעשיים וספציפיים. זו הזדמנות מיוחדת ללמוד לעומק את מערך האסטרטגיה 

והניהול של חברות מתחומים שונים, בהרצאותיהם של יו״רים, מנכ״לים וסמנכ״לים בכירים.

מפגש ראשון - חברת אמדוקס   |   יום רביעי 5.5.21
התכנסות 	17:00-17:15

פתיחת	מפגש 	17:15-17:20
מצגת מנכ״ל -	שי לוי, מנכ״ל אמדוקס ישראל 	17:20-18:00

אמדוקס	-	מהאצת	הטכנולוגיה	ועד	להגדלת	ערך	לקוח 	 	
הכרות	עומק	עם	משתתפי	הקורס 	18:00-18:35

CFO אסנת גנץ, מנהלת פורום ראשי החברות ומנכ"לית משותפת פורום 	 	
הפסקה 	18:35-18:50

כיצד	להצליח	במסלול	של	צמיחה	לא	אורגנית	-	המגיפה	העולמית	טרפה	את 	18:50-19:30
הקלפים	עבור	חברות	ושווקים	גלובליים	ולוקאלים.	איך	מסתגלים	וממשיכים 	 	

להוביל	את	חזית	הטכנולוגיה	באמצעות	רכישות	ומיזוגים 	 	
גיל פריבר / אבישי נדלר 	 	

		 נדל״ן	היברידי	-	על	גמישות	וחדשנות	בתחום	הנדל״ן,	השפעת	המגיפה	 	19:30-20:00
העולמית	והשלכותיה	על	התחום. 	 	

נירה ארז, מנהלת התפעול הגלובלי של אמדוקס   

מפגש שני - חברת מדטרוניק   |   יום רביעי 12.5.21
התכנסות 	17:00-17:15

פתיחת	מפגש 	17:15-17:20
מצגת מארח - רון משה, מנכ״ל בית חולים רפאל 	17:20-17:40

מה	שבעבר	נראה	דמיוני	היום	זה	מציאות 	17:40-18:15
ירון יצהרי, מנכ"ל מדטרוניק 	 	

הכרות	עומק	עם	משתתפי	הקורס 	18:15-18:50
CFO אסנת גנץ, מנהלת פורום ראשי החברות ומנכ״לית משותפת פורום   

הפסקה 	18:50-19:05
הצגת	חטיבת	פתרונות	לבתי	חולים,	מודלים	עסקיים	בעולם	הבריאות 	19:05-19:30

שמוליק זקס, מנהל חטיבת פתרונות למערכות בריאות 	 	
מודלים	להנגשת	טכנולוגיות	בעולם	הבריאות,	סל	בריאות	וגורמים	משלמים, 	19:30-20:00

התאגדות	תעשיית	המדטק 	 	
שירה אוברלנדר, מנהלת תחום MARKET ACCEESS מדטרוניק 	 	

מפגש רביעי - ישראייר   |   יום רביעי 26.5.21
התכנסות 	17:00-17:15

פתיחת	מפגש 	17:15-17:20
מצגת מנכ״ל -	אורי סירקיס, מנכ"ל ישראייר 	17:20-18:00

הכרות	עומק	עם	משתתפי	הקורס 	18:00-18:35
CFO אסנת גנץ, מנהלת פורום ראשי החברות ומנכ"לית משותפת פורום   

הפסקה 	18:35-18:50
18:50-19:30
19:30-20:00


