
 

    

 

 

 

 

 

 חברות וחברים יקרים, 
 : בנושאלמפגש  המועדון הפיננסי שמח להזמין אתכם

 

 הכל על הבורסה לני"ע בתל אביב  –מציפים ערך 
 בקליק וללא עלות! ושמיש כיצד נפיק מידע חשוב 

 
 . קישור לזום,  00:19-30:16, בין השעות  2021  באפריל 27ג'  ביום   ZOOM-ב יתקיים  המפגש 

 ללא עלות ולחברים בלבד, אך מצריך הרשמה מוקדמת. המפגש 
 

החברות  הבו בין  מפגש  מקום  ומשמשת  הישראלי  המשק  ובהתפתחות  בצמיחה  חשוב  תפקיד  ממלאת  ערך  לניירות  רסה 

הב הציבור.  לבין  במשק  הפועלות  באמצעות  הישראליות  ולחברה  לכלכלה  ותורמת  הישראלי  ההון  שוק  את  מובילה  ורסה 
ערך נסחרים מוצרי השקעה רבים, המותאמים  בבורסה לניירות    .תשתיות מתקדמות למסחר וסליקה, תוך שמירה על מצוינות

 .למשקיעים עם צרכי השקעה שונים, החל ממניות ואיגרות חוב ועד תעודות סל

וה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, חברות בורסאיות וקהילת שוק  להודעות החברות, המהוה היא מערכת אינטרנט  מאי
ניירות הערך הנסחרים בבורסה. במאי ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות  ההון. מאי ועל  ה מוצגות כל  הבורסאיות 

דיוו ומנהלי קרנות הנאמנות, כגון  ידי החברות הבורסאיות  חים מידיים, דוחות כספיים, מידע על ההודעות המתפרסמות על 
 וגים ודיווחים שוטפים נוספים.גיוס הון, שינויים בדירקטוריון ובהנהלה, פיצולים ומיז

 שיקה הבורסה אזור אישי מאוחד המאפשר גישה לכל השירותים שאתרי הבורסה מספקים למשתמשים.הבימים אלו 

המאפשרת   הבורסה  של  האפליקציה  על  נדבר  היבנוסף  ולמערכת תר  בין  מסחר  עמלות  השוואת  למערכת  ישירה  גישה 
 .הזמנת הנפקה והכל בקליק

 

 בתכנית: 
 

 מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים , ונןאלינה פרנקל ר דברי פתיחה: רו"ח  16:30-16:35
 

 התוכנית האסטרטגית של הבורסה והשפעתה על שוק ההון   16:35-16:50

 , הבורסה לני"ע תל אביב סמנכ"ל בכיר ומנהל מחלקת אסטרטגיה ופיתוח עסקי  שריה אורגד, מר הדובר: 
 

 ים או נושאי המשרה המדווחים? רעל החברה? הדירקטו  -על מי חלה חובת הדיווח  16:50-17:05

 אלינה פרנקל רונן  רו"חהדוברת:  

   מערכת מאיה ככלי עבודה הכרחי בשוק ההון  17:05-17:35

 , הבורסה לני"ע תל אביבמנהלת יחידת הקשר עם החברות ענת גירון, גב':  תהדובר

 אתר הבורסה והאפליקציה   –מידע שוטף בכף ידך   17:35-18:00

 הבורסה לני"ע תל אביב  ,דיגיטל - , מנהל מדור בכיראבי נאנוס מרהדובר: 

 ל פעילות השוק כל מה שרציתם לדעת ע  –חדש, נגיש ויעיל   –מוצרי המידע של הבורסה   18:00-18:30

 , הבורסה לני"ע תל אביב , מנהל יחידת פיתוח עסקינתנאל עודדהדובר: מר 

 פאנל מקצועי שאלות ותשובות  18:30-19:00

 אלינה פרנקל רונן מנחה: רו"ח 

 נתנאל עודד מר ו אבי נאנוס מר, ענת גירון גב', ריה אורגדשמר הדוברים: 

 שבים, מבקרים פנימיים ולכל חבר המעוניין להרחיב את ידיעותיו בנושא.  ח , מנהלי כספים,CFO, ליםהמפגש מיועד למנכ"
 

 בברכת חברים, 
    

                  

 
 

 

 

  

 
 

 MBA, רו"ח,  רונן-אלינה פרנקל

 שיאהממלאת מקום ומשנה לנ
 ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים

 

 

 יש לרשום מספר חבר, ביום המפגש להיכנס ללינק  ,שם בעברית ולהירלקישור  הרשמה מוקדמת: יש להיכנס

Zoom -Meeting Registration  

   bracha@fc-icpas.orgה יאסי למייל או באמצעות ברכ

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctce-urTwoE9G-x-J6Nhd61vsHhpRjII5W
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctce-urTwoE9G-x-J6Nhd61vsHhpRjII5W
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctce-urTwoE9G-x-J6Nhd61vsHhpRjII5W
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctce-urTwoE9G-x-J6Nhd61vsHhpRjII5W

