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הפורום הישראלי לקשרי משקיעים
איריס גול י ,מ הלת ,הפורום הישראלי לקשרי משקיעים
יולי 2 0 1 8

חזון
יצירת גוף מקצועי מוביל בעל השפעה לקידום תחום קשרי
המשקיעים בישראל
Build a professional, networked and inclusive organization which will lead
and promote the Investor Relations practice while being a focal point for
Investor Relation professionals in Israel

מטרות
 קידום תחום קשרי המשקיעים במשק הישראלי
" בית מקצועי"
 קידום מעמד ה IR -בחברות ,ברמה הפנים ארגונית
 להעלות את הרמה המקצועית של העוסקים בקשרי משקיעים תוך קביעת
סטנדרטים אתיים ומקצועיים כמקובל בעולם המערבי
 לשמש כגוף חונך בנושא קשרי משקיעים לחברות צעירות ולמנהלי IR
בתחילת דרכם.

קהילת קשרי המשקיעים
 מנהלי קשרי משקיעים בחברות ישראליות
 מנהלי קשרי משקיעים בקרנות הון סיכון ובקרנות השקעה
 העוסקים בתחום קשרי המשקיעים בחברות ישראליות נסחרות בארץ ובחו"ל
ובחברות פרטיות
 בעלי תפקידים נוספים כמו :משקיעים מוסדיים – כולל מנהלי השקעות,
אנליסטים ,מנהלי מחקר בגופים מוסדיים ,חברי דירקטוריון בחברות
ישראליות ,כתבים כלכליים וכתבי שוק ההון ,מוסדות רגולציה בתחומי שוק
ההון

המפתח להצלחה /אתגרים


Value

 אקטיביות – פורום אקטיבי ופעיל ,השתתפות פעילה ומעורבות של חברי
הפורום
 עוגן פיננסי  /מימון
 תוכן ,תוכן ,תוכן
 גיוס תמיכה והשתתפות של מנכ"לים ,חברי דירקטוריון ומשקיעים מוסדיים
 בדיקה פנימית ובקרה

מב ה הפורום
פורום קשרי המשקיעים בישראל פועל תחת איגוד החברות הציבוריות
מנהלת הפורום  -איריס גולני
חברי ועדת ההיגוי )בהתנדבות( :


אילן פלטו ,מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות



דניאלה פיין ,מנהלת קשרי משקיעים ,קבוצת שטראוס



נדב כהן ,מנהל קשרי משקיעים  , Odyssey Real Estate ,לשעבר מנהל קשרי משקיעים בגזית גלוב



מורן מאיר ברס ,מנהלת פעילות פירמת קשרי משקיעים אמריקאית LifeSci Advisors ,בישראל



עדי מולכו -וינשטיין ,מנהלת קשרי משקיעים ,קבוצת עזריאלי



קרן מזור ,מנהלת קשרי משקיעים ,בנק הפועלים

הפורום מעודד השתתפות פעילה של חברי הפורום
חסות ראשית – BNY Mellon
מנוע הצמיחה של הפורום  -גיוס חסויות !!

תכ ית ש תית


העשרה מקצועית – פרסומים מקצועיים וניוזלטר



סמינרים ,סדנאות ,כנסים ומפגשים מקצועיים – כ  6בשנה



כנס שנתי –  25באוקטובר ,בשיתוף פעולה עם הבורסה לניירות ערך בתל אביב



מחקרים וסקרים – לפחות אחד בשנה



מסלולי הכשרה מקצועית – למתקדמים ולמתחילים )בשיתוף עם אקדמיה(



 - Mentoring Programחיבור בין מנהלי  IRבחברות גדולות לעמיתים בחברות קטנות



שיתופי פעולה מקצועיים עם גופים מובילים במשק הישראלי והגלובלי
שת"פ עם פורומים בינלאומיים



השתתפות פעילה באירועים וכנסים מרכזיים

ועדות ו ושאים מרכזיים
 הקשר מול המשקיעים בישראל
 קשרי משקיעים בארה"ב ובאירופה
 רגולציה ותקנות
 קשרי משקיעים בחברות טרום הנפקה או בחברות פרטיות
 פנים ארגוני – מעמד ה IR -בארגון והקשר מול ההנהלה ובעלי תפקידים בארגון
 הכשרה למנהלי קשרי משקיעים )ראשונית ולמתקדמים(
 השפעת האירועים המרכזיים במשק העסקי בארץ ובחו"ל על אסטרטגיית קשרי
המשקיעים של החברות בישראל

א י מאמין
א י מאמי ה כי מעורבות והשתתפות פעילה של כל אחת ואחד מכם הי ה המפתח המרכזי
להצלחת הפורום
מצפה להכיר כל אחת ואחד מיכם ברמה האישית ואשמח לכל יוזמה ,משוב ,רעיו ות והצעות
מוזמ ים להיות עימי בקשר ישיר ,בכל שעה!

Let’s keep In touch
איריס גולני
052-8354596 :נייד
iris.golani@gmail.com :מייל

