.

איגוד מקצועי ,חברה לתועלת הציבור.

קורס :רכישות ומיזוגים ופיצולים -

סילבוס

להלן מועדים ,פרטי הרשמה ומיקום.
למשתתפי הקורס יחולק אוגדן קורס לצורך החומרים המקצועיים הרלוונטיים .הקורס הינו בן  62שעות אקדמיות.
הקורס יתקיים בימים המפורטים מטה ,בין השעות( 02:11-61:11 :התכנסות ב ,)03:51-סה"כ ארבעה מפגשים,
בתאריכים הבאים:
מפגש ראשון  00 -באוקטובר6101 ,
מפגש שני  01 -באוקטובר 6101 ,
מפגש שלישי  63 -באוקטובר 6101 ,
מפגש רביעי  0 -בנובמבר6101 ,
במשרדי ארנסט & יאנג ברחוב עמינדב  ,0תל אביב.

תודות הפורום לנותני החסות לקורס זה:

מחיר ההשתתפות בקורס ₪ 00822 :בתוספת מע"מ

לחברי פורום תינתן  53%הנחה
לנרשמים העובדים בארגונים בהם ה CFOs-חברי פורום ,תינתן הנחה בסך 61%

מומלץ להקדים ולהירשם לקורס שכן מספר המקומות מוגבל
טופס הרשמה

הרשמה -התחייבות
לכבוד :פורום CFO
טל'  :03-5104555פקסsec@cfo-forum.org 00-5890781 :
הריני להירשם לקורס רכישות ומיזוגים – סוגיות נבחרות במחירים ובתנאים המפורטים מעלה:
:
 הריני חבר פורום וזכאי להנחה של 53%
 הריני עובד בחברה בה ה CFOs -הינו חבר פורום וזכאי לכן להנחה של ( *02%יש להוסיף פרטי קשר:
מייל ונייד)
 הריני לקוח של חברת ארנסט & יאנג וזכאי להנחה של 02%
 אינני חבר פורום (יש להוסיף פרטי קשר :מייל ונייד)
 הפורום שומר לעצמו הזכות ,לפי שיקול דעתו ,שלא לאשר ההרשמה במקרים מסוימים
 ההרשמה -מחייבת וביטול אפשרי אך ורק לפי תנאי הביטול המפורטים כלהלן:
 oשבוע לפני תחילת הקורס -ללא חיוב
 oפחות ימים משבוע -חיוב מלא
שם ____________________:תפקיד_________________________:
חברה______________________________________:
בית שרבט ,רח' קויפמן  ,4תל-אביב 21086
מייל_______________________________________:
נייד_:
___________________פקס 00-5890781
טל' 00-5804555
mr@cfo-forum.org
*תנאי ביטול :ביטול הרשמה עד שבוע לפני תחילת הקורס יחויב בדמי ביטול של  02%ממחיר ההשתתפות ,ביטול

.

איגוד מקצועי ,חברה לתועלת הציבור.
תוכנית הקורס מפורטת להלן

(יתכנו שינויים)

:

מפגש  0תאריך  00 :אוקטובר  ,6101יום ב'
מרצה
עופר לביא
מנכ"ל מרכז ההשתלמויות
פורום CFO

רו"ח יורם טיץ
שותף מנהל
ארנסט & יאנג ישראל

רו"ח זיו מנור
שותף 0מחלקת מיסים
ארנסט & יאנג ישראל
רו"ח חן צור
מנהל בכיר 0מחלקת advisory
ארנסט & יאנג ישראל

רו"ח יורם טיץ
שותף מנהל
ארנסט & יאנג ישראל
רו"ח זיו מנור
שותף 0מחלקת מיסים
ארנסט & יאנג ישראל
רו"ח חן צור
מנהל בכיר 0מחלקת advisory
ארנסט & יאנג ישראל

נושא
התכנסות

סקירת

תכנית הקורס הארות ודגשים:
 מה בקורס?
 דגשים בתהליכי רכישות ומיזוגים
 פערים בתהליכי הDD-
 סוגיות בעניין מקומו של ה CFO -בתהליך
והשימוש בממצאי ה.DD-

רכישות ומיזוגים


 -בכלל וחשיבות מרכיב ה;DD-

שעה
03:52-00:22
00:22-00:52

00:52-03:52

 M&Aוהתפיסה האסטרטגית בחברה
 על מה להתמקד?
 כיצד עושים זאת נכון?
 DDותפקיד ה CFO-בתהליך
 DD חדשני אינטגרטיבי המשלב
היבטים פיננסיים 0עסקיים ותפעוליים
 דגשים לאופטימיזציה של התהליך

ליווי עסקאות

– מתכנון דרך ביצוע וחשיבות הנמשך :

 שלבי העסקה השונים
 oתכנון -איתור מנופי ערך
 oהכנות -על מה נכון לשים את הדגש?
 oביצוע -ממוקד מטרה
 oה"יום שאחרי" – ניהול וליווי למיצוי היתרונות
 ניהול הפער בין הציפיות מהעסקה לבין התוצאות שהעסקה
מניבה בפועל
 oפערים מול השוק 0ומול ציפיות הנהלה
 oמשקיעים 0אנליסטים ומדיה
 oציפיות נותני השירות
 oניהול הציפיות-הטיפול והתאמה דינמית
הפסקת קפה
התמיכה בעסקה -ניהול ,ייעוץ ותמיכה פנימית וחיצונית לעסקה :
 תמיכה לאורך כל מחזור העסקה ואחריה–
 oייעוץ-דגשים לפני חתימת העסקה
 oחישוב שיעור המס העתידי למודל.
 oתכנון מבנה תפעול עתידי של מערכות כספים ומערכות
מידע בארגון המאוחד
 oהטיפול בעסקה בעת ואחרי ביצועה
 oמה עושים בבית ובחוץ וכיצד?
 השענות על שירותי מומחים לאחר העסקה
 מיון השירותים ואיתור יתרונות
 כיצד מנתחים -מי עושה מה?
 אופטימיזציה -בניה והתאמה בפועל

בית שרבט ,רח' קויפמן  ,4תל-אביב 21086
טל'  00-5804555פקס 00-5890781
mr@cfo-forum.org

03:52-08:03

08:03-08:52
08:03-02:22
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איגוד מקצועי ,חברה לתועלת הציבור.

מפגש  6תאריך 01 :אוקטובר  6101יום ב'
מרצה
עפר לביא
מנכ"ל מרכז השתלמויות
פורום CFO

התכנסות
מבנה והקף  ,DDדגשים DD -פיננסי/עסקי/תפעולי ועוד:...
היקף ועומק הבדיקות בגישה דינמית ,התמקדות במנופי ערך.
והערך הייחודי שיכול ה CFO-להביא לעסקה...
 DD ניהולי
 oגישות ותפקיד ה CFO-כמוביל צוות ה DD-ו
או שותף בכיר לניהולו?
 oתכנון-הקף ה DD-ומיצויו באילוצי העסקה:
 אילוצי הנהלה 0שוק 0אילוצי משאבים ולו"ז
 הכנת החברה ל DD-והשלכות מהותיות על
ערך החברה
 oהפן הניהולי וכיצד עושים אופטימיזציה
 DD פיננסי
 oסקירת התחום הפיננסי המסורתי (בקצרה)
 oחשיבות החיבור לתחום התפעולי -בגישה לא
שגרתית ומיצויה (הדגמה) לצורך הבאת ערך לשולחן
המו"מ.
 חשבונאי 0משפטי0תפעולי 0כ"א 0מערכות מידע 0מה לבדוק?
 ממשל תאגידי 0בקרות תהליכים 0קצת על "חידושי " SOX
 מרכזיות תפקיד הCFO-
 מה לא בדקנו? וכנראה לא נבדוק למרות חשיבותו?

הפסקת קפה
עו"ד טלי ירון-אלדר
שותפה
משרד עו"ד תדמור ושו"ת
לשעבר-נציבת מס הכנסה

DD

משפטי -סוגיות נבחרות בשינוי מבנה בעת רכישה ומיזוג:
 סוגית השליטה והטיפול בה
 השלכות על העובדים:
 הסכמים והסכמים מיוחדים
 התגמול בעת שינוי המבנה ואחריו
 סוגיות נבחרות בנושא המס
 חשיפות משפטיות אפשריות והטיפול הנכון בהן

בית שרבט ,רח' קויפמן  ,4תל-אביב 21086
טל'  00-5804555פקס 00-5890781
mr@cfo-forum.org

03:52-00:22
00:22-08:03

08:03-08:52
08:52-02:22
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איגוד מקצועי ,חברה לתועלת הציבור.
מפגש  5תאריך 63 :אוקטובר  ,6101יום ב'
מרצה
עינת שפרלינג
שותפה
מחלקת TAS
ארנסט אנד יאנג ישראל

רו"ח יורם זולנץ
מנהל פתרונות פיננסיים
חברת אורקל

עינת שפרלינג
שותפה
מחלקת TAS
ארנסט אנד יאנג ישראל

התכנסות
הערכות שווי  -ניתוח מודל ונקודות רגישות והשלכת רגישותן על
התוצאה הסופית:
 הנחות יסוד להערכות שווי
 oהנחות רווחות מקובלות
 oאיתור כל ההנחות הרלוונטיות( -וכאלו יש הרבה)
וניתוח רגישותן לתוצאות הסופיות
 oמרחב הדיון בהנחות היסוד
 הדגמת המודל
 ה CFO-והמומחה החיצוני -שיתוף פעולה למיצוי ערך
 הערכות שווי -טיפול בפערים והתניות
 הערכת שווי והבאת ערך למו"מ
הפסקת קפה
כלי מחשוב לשרות ה -CFO-כלים ממוחשבים ייחודיים
למינוף וייעול תהליך רכישות ומיזוגים בחברות מורכבות:
 אינטגרציית תהליכים עסקיים וסטנדרטיזציה
גלובאלית בשילוב כלי מחשוב מתקדמים.
 אופטימיזציה בתכנון 0ביצוע ובבקרה תוך ייעול וחסכון
עלויות בחברות שמוזגו
 קונסולידציה גלובאלית – בתהליך יעיל
 המחשוב ובקרת רגולציה
 המחשוב ככלי ידידותי בשרות הCFO -
 ברמת הניהול והבקרה
 לביצוע מעשי יעיל ומהיר וגישות חשבונאיות
מעודכנות
 הדגמות והמחשות הכלים
 Dash Board גמיש לCFO-
 ניהול ובקרה למידע ודרגי עבודה
חשיבות תכנון וביצוע  - PPAלמיצוי הערך בהתחשב בצרכי
ואילוצי החברה .מניעת "תאונות עבודה" שמחירן יכול להיות
פרוהיביטיבי !
 הערכת שווי של נכסים-כיצד עושים זאת נכון (לכל הנכסים):
 oנכסים מוחשיים
 oנכסים בלתי מוחשיים -אתור כל הנכסים הבלתי
מוחשיים הרלוונטיים וניתוחם.
 oהערכת שווי מעודכנת להתחייבויות
 שיטות שונות ל"סיווג" נכסים
 עמידת תקופת ההפחתה הנאותה של הנכסים שנרכשו
 ניתוח עלות מול שווי
 כיצד עושים אופטימיזציה תוך התחשבות באילוצי החברה0
תכניות לעתיד והסביבה העסקית הכוללת ומבחינת המס

בית שרבט ,רח' קויפמן  ,4תל-אביב 21086
טל'  00-5804555פקס 00-5890781
mr@cfo-forum.org
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00:22-03:52

03:52-03:73
03:73-00:22

00:22-02:22
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איגוד מקצועי ,חברה לתועלת הציבור.
מפגש  4תאריך 0 :נובמבר  ,6101יום ב'
מרצה
רונן מנשס
שותף
המחלקה המקצועית
ארנסט אנד יאנג ישראל

רו"ח שרון שולמן
שותף
מנהל מחלקת המסים
ארנסט & יאנג ישראל

התכנסות
סוגיות חשבונאיות -בעסקאות בעולם מתחדש ומתהווה וכניסת
 – IFRSהתמודדות עם הקיים ,המתהווה והצפוי:
 השלכות חשבונאיות בעסקאות רכישה ובמיזוגים
 רכישות ומיזוגים בראיית  IFRSמול  – US GAAPזהירות
ואיתור ההבדלים
 דוחות פורפורמה
 oכיצד מכינים דוחות נכונים וממצים
 oעיתוי 0פורמט ונקודות כשל והצלחה
 הטיפול החשבונאי בתגמולי בכירים על גווניו
אופציות – טפול נכון בארץ ובחו"ל בסביבה משתנה
תכנון רכישה בחו"ל – אופטימיזציה של התהליך ,הימנעות
מנקודות כשל ואיתור מנופי ערך:
 תכנון העסקה
 oסריקת חברות מועמדות לרכישה
 האסטרטגיה
 איתור מחברות מועמדות
 אימות התאמה
 בדיקה ראשונית
 oתכנון מבנה העסקה -ניתוח אפשרויות ואופטימיזציה
 עסקת מניות מול עסקת נכסים
 oניתוח יתרונות וחסרונות
 oהתאמת סוג העסקה לפרופיל החברה ותכניותיה
 oהדגמות של נקודות כשל חשובות ונקודות מנופי ערך
 מימון העסקה -חשוב מאד!
 oניתוח סוגיות מימון עקרוניות
 oתכנון מוקדם והתאמת פתרון למצב החברה -אפשרויות
 oמקורות מימון והשלכות על העסקה והחברה בהמשך
הדרך
Modeling 
 שיקולים בסיווג ועיתוי העסקה
PMI 
 תפקיד ה CFO-בתכנון הרכישה:
 oמעורבות שיקולים שיכולים להכשיל או למנף עסקה –
איתור וניתוח
 oמה חייבים להביא בחשבון כבר בתחילת הדרך ולהימנע
מטיפול תוך כדי תנועה
 oמחיר הטעות והגישה הפסיבית יכול :
 לגרום לטיפול בשיטת ההתקלות 0עכוביים0
ועלייה במחיר העסקה .ו/או
 להיות הרסני לחברה
 נדגים
 לקחים ומסקנות -כיצד לתכנן נכון באילוצי העסקה ולמקסם ערך


בית שרבט ,רח' קויפמן  ,4תל-אביב 21086
טל'  00-5804555פקס 00-5890781
mr@cfo-forum.org

03:52-00:22
00:22-03:22

17:00-18:30
(הפסקת קפה
במהלך
ההרצאה)
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איגוד מקצועי ,חברה לתועלת הציבור.
קובי אלטמן

רכישות

VP Finance
חברת טבע

ומיזוגים בחברת טבע -סקירה ולקחים מהשטח:
 סיפור מעשה והמחשה
 התהליך בחברת טבע
 שיקולי אופטימיזציה :נקודות כשל והצלחה
 מעורבות הCFO-
 גיבוש צוותי העבודה הייעודיים
 הובלת התהליך
 טעויות ומחירן !
 לקחים ומסקנות לדרך

רונן בראל

רכישות ומיזוגים והאסטרטגיה של

יו"ר מועצת המנהלים
ארנסט & יאנג ישראל

סיכום הקורס

החברה-

חלוקת תעודות

08:52-00:52

00:52-02:22

סיום

הערה :אין הקורס מהווה תחליף לייעוץ .כל המידע בקורס ומידע/חומר מחולק ונאמר הינו כללי ולמטרות הדגמה .יעוץ ספציפי
מחייב בחינת כל מקרה לגופו תוך התקשרות מסודרת עם הגורם הנוגע ו/או המייעץ.

מרכז ההשתלמויות של פורום מנהלי כספים ראשיים מספק ידע וכלים אקדמאים 0מעשיים 0ניהוליים 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 יושב בקבוצת הלימוד חשוב לא פחות מהמרצים.
 שילוב אקדמיה ברמה הבכירה ביותר 0יועצים מהשורה הראשונה ומנהלים בכירים המביאים עמם ניסיון מעשי עשיר.
 תוכנית הלימודים הייחודית נבנית ע"י מי שמכיר את הנושא מהשטח.
 בסוף הקורס מקבלים המשתתפים תעודה מטעם פורום ה( CFO-בתנאי השתתפות ב 5-פגישות ומעלה).

הנהלת מרכז ההשתלמויות:

עפר לביא ,מנכ"ל ,מרכז ההשתלמויות
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