מגזר התעשייה | ספטמבר 2015

D³ - Deloitte's Directors Day
פורום דירקטורים בתעשייה
לקוחות וידידים יקרים,
" כדי להצליח צריך לעשות רק מעט דברים באופן נכון ,כל עוד נשמרים שלא לעשות הרבה דברים באופן לא נכון"
(וורן באפט)

בעולם המהיר ,המתפתח והמשתנה תדיר בו אנו פועלים ,לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או פרטית ,משמע לא להפסיק להקשיב וללמוד ,גם
כאשר מאחוריך שנים של ניסיון ועשייה.
על מנת שדירקטורים יוכלו לפעול באופן מקצועי ולפקח באפקטיביות על התנהלות החברות בהן הם מכהנים ,חשוב שיתעדכנו ויוכשרו בסוגיות
רלוונטיות ועדכניות המותאמות למגזר בו פועלות החברות.
לאור זאת ,ומתוך צורך שעלה בדיאלוג מתמשך עם דירקטורים מכהנים ,אנו שמחים להזמינכם לפורום דירקטורים בתעשייה.

הפורום יתקיים ביום רביעי ה 4.11.2015-בין השעות  9:00-12:30במתחם ה "Greenhouse"-של ,Deloitte
מגדלי עזריאלי ,הבניין העגול ,קומה .42
סדר היום:
שעה
9:00-9:30
9:30-9:45
9:45-10:30

נושא ההרצאה
התכנסות
דברי פתיחה
שרון שתוי-כהן ,שותפה ,ראש מגזר התעשייה
הרצאת אורח" :הדירקטוריון במרחב הרב-מימדי – תפקידים ,סמכויות ,ואחריות
אסטרטגית"

10:30-11:00

מוטי פרידמן ,יו"ר דירקטוריון אלקו ולשעבר יו"ר חברת החשמל
" - "Playing to Winאסטרטגיה כמפל החלטות קוהרנטיות

11:00-11:15

נעם גונן ,שותף ,קבוצת הייעוץ האסטרטגי
הפסקה

11:15-11:45

ניתוח אירועי מעילה בחברות תעשייתיות – מה צריך להדליק אור אדום?

11:45-12:15

אירנה בן יקר ,שותפהRisk Advisory Services ,
ראש היחידה לשירות הדירקטוריון
אתגרי סייבר במגזר התעשייה
הילה בר-הויזמן
שותפה ,מובילת תחום אבטחת מידעRisk Advisory Services ,
ליאור כלב
מנהל בכיר ,מוביל תחום IT Advisory Services ,Cyber Risk Services

הפורום מיועד לדירקטורים בחברות השייכות למגזר התעשייה אשר מעוניינים להרחיב את ידיעותיהם ולהתמקצע בעניינים הקשורים באופן
ישיר למגזר בו הם פועלים.

לרישום לחצו כאן
ההשתתפות בפורום הינה ללא עלות למוזמנים בלבד וברישום מראש.
נשמח לראותך,
בברכה,
שרון שתוי-כהן,

אירנה בן-יקר,

שותפה ,ראש מגזר התעשייה

שותפה ,ראש היחידה לשירות הדירקטוריון

03-6085313 : טל, מגזר התעשייה, שיווק ופיתוח עסקי, קרן גרימברג:למידע ופרטים נוספים
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