תכנית ה  M.B.A. -של הקריה האקדמית אונו
ומכון המחקר במימון של הקריה האקדמית אונו ()ORIF
מזמינים אתכם לכנס:

שוק ההון
והרגולציה לאן?
שיערך ביום שלישי 26 ,בנובמבר 2013
הכנס יתקיים בקריה האקדמית אונו ,רח’ צה”ל  ,104קרית אונו

9:00 - 8:00

התכנסות וכיבוד

9:05 - 9:00

דברי פתיחה
פרופ’ יורם קרול ,ראש התמחות מימון וראש מרכז
המחקר במימון של הקריה האקדמית אונו

9:25 - 9:05

הרצאת פתיחה
פרופ’ שמואל האוזר ,יו”ר רשות ניירות ערך
לשעבר דיקן הפקולטה למנהל עסקים בקריה האקדמית אונו

10:00 - 9:25

מבט גלובלי על הסיכויים להיווצרות שוק הון תוסס
בישראל
		 Professor Larry Harris, “A Global View of the
”Prospects for Vibrant Israeli Capital Market
פרופ’ לארי הריס ,לשעבר כלכלן ראשי רשות ניירות הערך
האמריקאית  ,SECאוניברסיטת דרום קליפורניה

 11:00 – 10:00פאנל  :1רגולציה ויעילות ותפקודו הכלכלי
של שוק ההון
משתתפים:
אלי יונס ,לשעבר מנכ”ל בנק מזרחי טפחות
יורם גבאי ,כלכלן ראשי ”פעילים ניהול תיקי השקעות”,
מרצה בקריה האקדמית אונו
אהרון פוגל ,לשעבר יו”ר מגדל
מנחה :פרופ’ ירון זליכה ,דיקן הפקולטה למנהל עסקים,
הקריה האקדמית אונו
 11:30 – 11:00הפסקה
 12:30 – 11:30פאנל  :2מדוע להנפיק בישראל?
משתתפים:
ד”ר אריאל הלפרין ,מנכ”ל קרן “טנא”
(הנפקת “אבן קיסר” בארה”ב)
רו”ח אייל הירדני ,מלווה הנפקות בחו”ל
מר גילי כהן ,לשעבר מנהל השקעות ראשי של
אקסלנס נשואה ,וחבר וועדת חודק
מנחה :פרופ’ אמיר ברנע ,המרכז הבינתחומי הרצליה
 13:00 – 12:30הפסקה
 14:00 – 13:00פאנל  :3חסמים וכשלים בשוק ההון הישראלי
משתתפים:
אמיר הסל ,משנה למנכ״ל ,מנהל חטיבת ההשקעות,
הראל ביטוח ופיננסים.
דרור שטרום ,לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים
גלעד אלטשולר ,בעלים ומנכ”ל ,אלטשולר שחם
יאיר לפידות ,מייסד ושותף מנהל ,ילין לפידות
מנחה :פרופ’ צבי ווינר ,ראש התמחות מימון,
בית ספר למנהל עסקים האוניברסיטה העברית ירושלים
14:40 - 14:00

הרצאות סיום
פרופ’ משה בן-חורין ,ראש הקריה האקדמית אונו
ויו”ר הוועדה לשכלול המסחר ועידוד הנזילות בבורסה
יוסי ביינארט ,מנכ״ל מיועד הבורסה לניירות ערך
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