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איגוד מקצועי ,חברה לתועלת הציבור.

קורס ניהול סיכונים – סוגיות נבחרות
להלן תוכנית הקורס ,מועדים ,פרטי הרשמה ומיקום:
הקורס יתקיים בימים המפורטים מטה ,בין השעות( 82:00-60:00 :התכנסות ב ,)85:00-סה"כ ארבעה מפגשים,
בתאריכים הבאים:
מפגש  – 0.92.69.9 – 8יום רביעי
מפגש -.2.92.69.9 – 6יום רביעי
מפגש - 61.92.69.9 -0יום רביעי
מפגש  – 19.92.69.9 – 4יום רביעי
במשרדי  PWCישראל ,רחוב המרד  ,65קומה  ,60תל-אביב.
הקורס הינו בן  62שעות אקדמיות.

הרשמה:
מחיר ההשתתפות בקורס ₪ 6,100 :בתוספת מע"מ

לחברי הפורום תינתן  05%הנחה.
לנרשמים העובדים בארגונים בהם ה CFOs-חברי פורום ,תינתן הנחה בסך . 60%
מומלץ להקדים ולהירשם לקורס שכן מספר המקומות מוגבל

תעודה תוענק למי שהשתתף לפחות בשלושה מפגשים.
לכבוד
פורום CFO
טל'00- 5804555 :פקסsec@cfo-forum.org 00- 5890781 :
הריני להירשם לקורס ניהול סיכונים פיננסיים – סוגיות נבחרות:
:
 oהריני חבר פורום וזכאי להנחה של 53%
 oהריני עובד בחברה בה ה CFOs -הינו חבר פורום וזכאי לכן להנחה של ( *02%יש להוסיף פרטי קשר:מייל ונייד)
 oהריני לקוח של נותני החסות לקורס הזה וזכאי להנחה של .02%
 oאינני חבר פורום* (יש להוסיף פרטי קשר :מייל ונייד) הפורום שומר לעצמו הזכות לפי שיקול דעתו שלא לאשר ההרשמה
במקרים מסוימים
שם ____________________:תפקיד  _________________:חברה_______________________________________:
נייד______________________:מייל_____________________________:
*תנאי ביטול :ביטול הרשמה עד שבוע לפני תחילת הקורס יחויב בדמי ביטול של  02%ממחיר ההשתתפות ,ביטול הרשמה החל עד שלושה ימים
אביב
את תל-
קויפמן ,4
ממחיררח'
שרבט,
שלית
לפני תחילת הקורס יחויב בדמי ביטול ב
21086לשלוח בפקס או במייל  -משתתף שלא יודיע על ביטול
הביטול נא
הודעת
ההשתתפות.
02%
השתתפותו יחויב בתשלום מלא.
טל'  00-5804555פקס 00-5890781

sec@cfo-forum.org
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תוכנית הקורס מפורטת להלן*:
מפגש  –9.6.2010 – .ניהול סיכונים כולל וכלים ממוחשבים להפחת סיכון
03:51 -00:11

התכנסות

00:11 -00:01

דברי פתיחה
עפר לביא  -מנכ"ל ,מרכז השתלמויות  -פורום CFO

16:10-18:00

ניהול סיכונים כולל – חידושים במתודולוגיה וכלים מעשיים ל:CFO-
 הגדרות ומושגי מפתח בעולם ניהול הסיכונים
 ממשקים אסטרטגיים בין ניהול סיכונים ,רגולציה ,יעדים עסקיים וציות
 טכניקות לזיהוי והערכת סיכונים
 הגדרה של תיאבון לסיכון בכפוף ליעדי הארגון
 מבנה  Best Practiceלניהול סיכונים
מרצה -רו"ח אייל בן אבי ,ראש תחום ניהול סיכונים PwC ,ישראל

18:00–18:15
01:03 -01:11

הפסקה
כלים ממוחשבים מעודכנים ל CFO -לניהול והפחתת סיכונים:
 הפחתת סיכונים ע"י בניית פנל ניהול ) (Dashboardsלשליטה בתהליכים הארגוניים וניתוח של מרכיבי
הסיכון:
 oבנושאי תקנות ובקרות (כדומא )SoX
 oבנושאי תזרים מזומנים ,גביה ותשלומים
 oבנושאי מכירות ונושאי תפעול
 ניהול בקרות גישה ממוכנות להבטחת עמידה בבקרת הפרדת תפקידים כולל ניתוחי  What Ifלבחינת
השלכות שינויי חוקים
 בקרות ממוכנות לתחום שינויי קונפיגורציית מערכות המידע ובקרות תהליכים.
 ניהול גזברות מתקדם לנטרול סיכוני חשיפות מטבע וריבית
מרצה -רו"ח יורם זולנץ -מנהל פתרונות פיננסיים ,אורקל

מפגש -.2.2.69.9 – 6ניהול אשראי ,תקינה חשבונאית וחידושי IFRS
03:51 -00:11

התכנסות

00:11 -04:73

ניהול אשראי ,רקע ,תהליך וניהול הלכה למעשה-וניתוח אירוע:
 רקע ומגמות
 ניתוח המשבר והשלכותיו
 ניהול-תהליך וניתוח
 כיצד? על מה למקד את תשומת הלב
 ניסיון ,משמעויות ולקחים
 ניהול אשראי –כיצד לשפר ולבקר?
מרצה -דויד מילגרום – מנכ"ל בסס"ח ,החברה הישראלית לביטוח אשראי

04:73 -01:11

הפסקה

01:11 -01:11

 – IFRSגילוי נאות וגישת החשבונאות לסיכונים פיננסיים:
 -IFRS חידושים בתחום הסיכונים הפיננסיים
 שינויים בצורת הדיווח ובחובת הגילוי בהקשר לסיכונים פיננסיים
 IFRS אל מול הנחיות ועדת גלאי
 הצגה בדו"ח הדירקטוריון אל מול ההצגה בדו"ח הכספי
 חשיפות וסיכונים
 תפקיד ה CFO-בתהליך
מרצים :רו"ח משה פרץ -מנהל המחלקה המקצועית PwC ,ישראל
רו"ח בני ספירשטיין -מחלקה מקצועית PwC ,ישראל

בית שרבט ,רח' קויפמן  ,4תל-אביב 21086
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מפגש -61.2.69.9– 1סיכונים פיננסיים ,מעילות והונאות
03:51 -00:11

התכנסות

00:11 -01:11

סיכונים פיננסיים – הלכה למעשה:
 סיכוני בסיס – והשפעתם על הפירמה (ניתוח אירועים ומרכיבים והשפעתם על הפירמה)
 מגבלות על סיכוני בסיס
 סיכוני ריבית – הגדרות ,עקום התשואה (ניתוח)
 השתנות הריבית והשלכה על מרכיבי הפירמה
 מדידה סיכונים ומגבלות
מרצים :טלי מישוד ,שותפה וראש תחום ניהול סיכונים PwC ,ישראל
אלי זקן ,מנהל ,תחום ניהול סיכונים PwC ,ישראל

01:11 -01:03

הפסקה

01:03 -01:11

סיכוני מעילות והונאות  /סיכונים בשרשרת האספקה:
 מגמות עדכניות בתחום
 היבטים פסיכולוגיים
 תרחישי מעילה נפוצים
 תפקיד ה  CFOבהתמודדות עם מעילות והונאות
 אופק ההונאה – מבט לעתיד
מרצה -ירון חזן ,מנהל ,תחום ניהול סיכונים PwC ,ישראל

מפגש -19.2.69.9 – 4ממשל תאגידי וניהול סיכונים בחברה מובילה
03:51 -00:11
00:11 -01:11

התכנסות
ממשל תאגידי וניהול סיכונים ומשמעות ה –  – Governanceהרחבת הגזרה:
 Governance, Risk & Compliance ומה שביניהם
 הגדרת רמת הסיכון בממשל תאגידי
 ניהול וטיפול :תכנון וטיפול בחשיפות
 פיקוח ,בקרה ודיווח
 הדגמות והמחשות וניתוח אירוע
 תפקיד ה / CFO-היועץ – מה נתחדש? כיצד?
מרצה-רו"ח אייל בן אבי ,ראש תחום ניהול סיכונים PwC ,ישראל

01:11 -01:03
01:03 -01:03

הפסקה
ניהול סיכונים בחברה מובילה -מבט של  CFOבכיר במשק-מהלכה למעשה:
לגדר או לא לגדר האם זאת השאלה?

תהליך הגידור  -סיכון או סיכוי?

מה הם תנאים ההכרחיים לכל תוכנית ניהול סיכונים?

ה  CFOמנהל את הסיכון או מסכן את הניהול

אל תירא אבל תתארגן

מעקב ובקרה

סוף דבר במחשבה תחילה

מרצה -ניסים מלכי סמנכ"ל כספים ,אל-על

01:03 -01:11

אסטרטגיה וניהול סיכונים
אבי ברגר ,שותף מנהל PwC ,ישראל

01:11

חלוקת תעודות
* יתכנו שינויים

לתשומת לב :כל החומר המוצג בקורס בע"פ או בכתב מוצג כמידע כללי ואיננו מהווה ייעוץ מכל סוג .יישום או ייעוץ חלקי
או מלא מחייב פניה נפרדת והתאמה ספציפית שלא במסגרת הקורס.
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מרכז ההשתלמויות של פורום מנהלי כספים ראשיים מספק ידע וכלים אקדמאים ,מעשיים ,ניהוליים ומקצועיים במגוון רחב של
נושאים אקטואליים במשק הישראלי והעולמי.
תכניות הלימודים של המרכז מתמקדות בנושאים ייחודיים שמטרתם לסייע למנהל הכספים במהלך דרכו המקצועית ובפיתוח
הקריירה האישית.
לקורסים של פורום  CFOמאפיינים ייחודיים:
 תכנים הנבנים במיוחד לצורכיהם המעשיים של מנהלי הכספים.
 הלימוד הוא חלק מה Networking-המקדם את הקריירה .מי שיושב בקבוצת הלימוד חשוב לא פחות מהמרצים.
 שילוב אקדמיה ברמה הבכירה ביותר ,יועצים מהשורה הראשונה ומנהלים בכירים המביאים את ניסיון השטח.
 תוכנית הלימודים הייחודית נבנית ע"י מי שמכיר את הנושא מהשטח (ועדת היגוי של  CFOsמובילים).
 בסוף הקורס מקבלים המשתתפים תעודה מטעם פורום ה* CFO-

הנהלת מרכז ההשתלמויות:
נגה קינן ,יו"ר פורום CFO
kainan@cfo-forum.org
עופר לביא ,מנהל אקדמי ,מרכז ההשתלמויות
cfo.edu@cfo-forum.org
מזכירות הפורום
sec@cfo-forum.org
* התעודה מוענקת למי שהשתתף לפחות בשלושה מארבעת המפגשים של הקורס.
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