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הזמ נ ה

שלוש השנים האחרונות ( ,)2007-2010העמידו אתגרים
קשים עבור שוק ההון בכלל והמערכת הבנקאית בפרט.
משבר אגרות החוב המגובות במשכנתאות התפשט כאש
בשדה קוצים מהבנקים למשכנתאות אל מערכת הבנקאות
וממנה אל המדינות עצמן .על מדינות סוברניות כמו פורטוגל
אירלנד איטליה יוון וספרד (המכונות מדינות  )PIIGSמרחפת
סכנה של פשיטת רגל כלכלית ,וכתוצאה האיחוד האירופי
כולו נמצא בסכנת התפרקות.
האמונה הרווחת בקרב מומחי שוק ההון עד  2007הייתה שניתן
לחלק את האחריות על שוק ההון בין הרגולטור למשקיע:
הרגולטור ידאג לשקיפות והמשקיע יבחר את החלופה הטובה
עבורו .אמונה זו התנפצה באבחה אחת ובעלות של טריליוני
דולרים ,כאשר משפחות איבדו את מקום פרנסתן ומדינות
הגיעו אל סף פשיטת רגל .לאור הניסיון הקשה ,המפקחים
(רגולאטורים) בכל העולם המערבי מנסים היום לחזור למודל
פיקוח הדוק.
בתוך כך התחדדה חומרתן של בעיות הקשר הון-שלטון,
חברות גדולות מידי ליפול ( )too big to fallובעיית הריכוזיות
שמקשה על הפיקוח .באופן טבעי במשק קטן כמו שלנו בישראל,
בעיית הריכוזיות חריפה יותר ומאיימת יותר על אושיותיו.
באשר ל :GARP-לפני יותר מעשור ,ב 1996-נחנך האיגוד
העולמי בתחום ניהול סיכונים GARP -
( )Global Association of Risk Professionalsשהינו הגדול
בעולם בתחומו .האיגוד פרוס על פני  54סניפים בעולם
ורשומים בו  80אלף חברים המגיעים ממערכת הבנקאות,
מחברות לניהול השקעות ,ממוסדות אקדמיים וכיוצ”ב.
האיגוד הוקם על מנת לקדם את מקצוע ניהול הסיכונים
בעולם באמצעות הכשרה ,פיתוח “פרקטיקות עדיפות”
וקביעת סטנדרט הסמכה ,באמצעות מבחן הסמכה בניהול
סיכונים פיננסיים,)FRM) Financial Risk Manager ,
המוכר במוסדות פיננסיים בכל העולם.
באפריל  2008נחנך במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון,
הסניף האקדמי הישראלי הראשון של האיגוד העולמי לניהול
סיכונים פיננסיים .GARP -
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במרכז האוניברסיטאי
אריאל בשומרון
חדר  54.01.10בניין בן דוד,
קמפוס תחתון
הכנס מיועד לחברי
 ,GARPלאנשי שוק ההון,
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ולתלמידים בתחום
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בתוכנית:
 15:30-16:00רישום ,קבלת פנים וכיבוד קל.

 16:00-16:15ברכות:

פרופ' מיכאל זיניגרד ,רקטור ,המרכז האוניברסיטאי אריאל.
מר יגאל כהן אורגד ,נגיד המרכז האוניברסיטאי אריאל.
 16:15-16:30דברי פתיחה :ד”ר דורון גרינברג ,FRM
ראש הסניף האקדמי של  GARPבמרכז האוניברסיטאי אריאל.

 16:30-17:15מבאזל  2לבאזל  - 3רקע ,הרחבות והשפעות צפויות
מר אייל פרי  ,FRMמנהל פרויקט באזל  2בבנק הפועלים.

 17:15-18:15גיבוש מעטפת ניהול סיכונים בעידן שלאחר המשבר
הפיננסי ולאור באזל 3
מר ז’אן ברנרד כאהן ,מנהל פרויקט ההון הכלכלי בקבוצת דקסיה
לבנקאות ולביטוח.

 18:15-19:00פאנל מומחים בנושא באזל 3

מר ז’אן ברנרד כאהן ומר אייל פרי.
 19:00-19:15דברי סיום :פרופ’ ישראל נבנצאל ,דקן הפקולטה למדעי החברה
והרוח ,וראש תוכנית ה MBA-במרכז האוניברסיטאי אריאל.
מנחה :מר נועם בלזברג ,סיו”ר הסניף האקדמי של  GARPבמרכז האוניברסיטאי
אריאל ,קצין אשראי ראשי ,בנק  – HSBCסניף תל-אביב.
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום ,אבל נדרשת הרשמה מראש.
אנא אשרו מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ25.12.2010 -
להרשמה לכנס יש למלא את הטופס ההרשמה המצורף ולהחזירו אל מזכיר סניף גארפ במרכז
האוניברסיטאי אריאל ,מר אלכס אלקין ,בכתובת דוא”ל AUC-GARP-chapter@ariel.ac.il
או לפקס מספר  .057-7977402טלפון לבירורים .054-4906839
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