קורס מצוינות בדירקטוריון וה ,CFO-בסביבה משתנה
פברואר-מרץ 3122
להלן תוכנית הקורס ,מועדים ,פרטי הרשמה ומיקום:
הקורס יתקיים בימים המפורטים מטה ,בין השעות( 00:11-01:11 :התכנסות ב ,)03:51-סה"כ
ארבעה מפגשים ,בתאריכים הבאים:
מפגש 1.02.2011 – 0
מפגש 15.02.2011 – 0
מפגש 22.02.2011 -5
מפגש 1.03.2011 – 4
במשרדי  PWCישראל ,רחוב המרד  ,03קומה  ,01תל-אביב.
הקורס הינו בן  00שעות אקדמיות.

מחיר ההשתתפות בקורס ₪ 0,811 :בתוספת מע"מ

לחברי הפורום תינתן  53%הנחה.
לנרשמים העובדים בארגונים בהם ה CFOs-חברי פורום ,תינתן הנחה בסך . 01%
מומלץ להקדים ולהירשם לקורס שכן מספר המקומות מוגבל
תעודה תוענק למי שהשתתף לפחות בשלושה מפגשים.
לכבוד
CFOפורום
טל' 3014333 :פקס15-3091708 :
sec@cfo_forum.org
:הריני להירשם לקורס מצוינות בדירקטוריון
o
o
o
o

:

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 נותן החסות  PwCלקורס הזה 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

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 לפני תחילת הקורס יחויב בדמי ביטול של  02%ממחיר ההשתתפות .את הודעת הביטול נא לשלוח
בפקס או במייל  -משתתף שלא יודיע על ביטול השתתפותו יחויב בתשלום מלא.

המפגשים יתקיימו במשרדי  PwC Israelבתל אביב
מפגש מספר 1
יום שלישי 1 :בפברואר 2011
07<51-08<11

התכנסות

08<11-08<07

דברי פתיחה

עפר לביא
מנכ"ל ,ומנהל אקדמי ,מרכז
השתלמויות פורום CFO

08<07-0:<11







ה CFO-בעלי השליטה ,הדירקטוריון ,והנהלת החברה-
דגשים בהתנהלות נכונה בשגרה ובמשבר.
תפקיד ה CFO-כשותף מוביל בהנהלה מול בעלי השליטה,
הדירקטוריון ועדות הדירקטוריון ,בעלי חוב ,גופי ממסד,
בנקאות ואחרים והנהלת החברה -בשגרה ובמשבר.
האם ניתן לנהל מידע שיתריע אפקטיבית על המשבר?
ה CFO-ומשבר החוב-דגשים בהליך המשבר ותפקיד ה-
 CFOבניהולו (לפני ,בעת ואחרי) .
נקודות חיכוך ,מינוף וקווים מנחים לעתיד

0:<11-0:<07

הפסקה

0:<07-0;<11

חובות דירקטורים ונושאי משרה בסביבה דינמית -הנחיות
ודגשים.
 עדכונים משולחן המפקח
 ציפיות המפקח לעניין אחריותם של דירקטורים ונושאי
משרה בגופים המוסדיים.
 כיצד ניתן ברמת המעשה ,לגשר על הפערים ולמלא את
החובות המוטלות לפתחם של נושאי משרה בגופים מוסדיים
על ידי המפקח.
פשיטת הרגל של חברת תבל בשנת  - 2002תפקיד סמנכ"ל
הכספים מול הדירקטוריון -ניתוח אירוע:
 מערכות הניהול והשליטה בארגון ותפקודן.
 סימנים מעידים והנפת דגלים אדומים.
 ניהול הסיכונים.
 התנהלות מול הדירקטוריון וועדותיו לפני ובעת המשבר
 סמנכ"ל הכספים ותפקידו בתהליך<
 oניהול התהליך והמשבר
 oניהול המידע
 oמוקדי החיכוך
 oסופו של דבר
 דגשים ולקחים במבט לאחור והשלכות לסביבת העסקים
של היום

0;<11-01<11

רון פאינרו,
 CFOאפריקה ישראל

רו"ח אליאור גבאי
משרד האוצר
סגן המפקח על שוק ההון,
החיסכון וביטוח

אמנון שקד
 ,CFOלשעבר ,בחברת תבל
מאמן עסקים למנהלים וחברות

2 מפגש מספר
2011  בפברואר15 :יום שלישי

רו"ח משה פרץ
 ראש המחלקה,שותף
המקצועית
PwC Israel

עו"ד שיראל עמירה
גוטמן

התכנסות

07<51-08<11

:הדירקטוריון והתקינה הבין לאומית
 היבטי חידושי התקינה והשפעתה, ניתוח-  והדירקטוריוןIFRS
<על הדירקטוריון
< וחובותיוCFOהשלכות התקינה על תפקיד ה
. ניתוח ודיווח, ביצוע, המטלות תיאור
. בקרה ודיווח – עמידה בתנאי התקינה
.IFRS סוגיות נבחרות נגזרות ממעבר ל
. מגמות לעתיד
 דגשים וציפיות-רשות ניירות ערך
.

08<11-09<11

הפסקה

0:<11-0:<07

The CFO's role in delivering successful change
from the Board's perspective
Delivering change is the main challenge of executives
today especially with such rapid changes in the
markets
Top CFO's have the ability to ensure:
the financial and risk impact of the change 
(whether M&A, new markets, systems) is
assessed and properly understood
the change is managed in a controlled and 
efficient way
the financial impact of the change is reported 
the benefits of the change are tracked and 
developed
effective presentation of the overall change 

0:<07-0;<11

09<11-0:<11

מנהלת מחלקת תאגידים
רשות לניירות ערך

Ben Lazarus,
Director
Advisory - PMI and
Performance Improvement
PwC Israel

גילון בק
 קרנות פימי,שותף בכיר

This presentation will provide new practical insights
and updated approaches, tips and methodologies
 בעלי:אופטימיזציה של רכישת חברה בראיית היחסים בין
 גופים נוגעים, וועדות הדירקטוריון, דירקטוריון,השליטה
. סוגיות נבחרות-וסמנכ"ל הכספים
 דגשים בתהליך-סריקה וקבלת החלטה, שלב האינקובציה
 ניהול נכון מול הגופים- המרכיב הדיסקרטי והמרכיב הגלוי
.הנוגעים
 ניגודי אינטרסים והטיפול בהם
 הפריצה והמימוש
. בתהליך וניתוח היבטים פיננסייםCFO- תפקיד ה

0;<11-01<11

מפגש מס 3
יום שלישי 22 :בפברואר 2011
07<51-08<11

התכנסות

08<11-09<11

ה CFO-מול ועדת הביקורת וועדת תגמול ושכר –
עבודה משותפת בגיבוש פרקטיקות חדשניות מובילות
בעולם -.סוגיות נבחרות:
 וועדת הביקורת תהליך והתנהלות ,מנגנונים
ופרקטיקות מובילות.
 וועדת תגמול תפקיד ,מנגנונים .
 מתודולוגיה ייחודית ומובילה בעולם לתגמול מנהלים
בכירים השילוב עם תפקיד ה.CFO
האחריות הפלילית של הדירקטורים:
 שינוי "כללי המשחק".
 חשיפות מגוון העברות.
 תורת הארגונים ואחריות מנהלים.
 צעדי זהירות והסתמכות על ייעוץ משפטי.

0:<11-0:<07

הפסקה

0:<07-0;<11

פטור שיפוי וביטוח לנושאי משרה בחברה:
 חשיפות אפשריות
 דרכי הגנה לנושאי משרה מגוון האפשרויות
 דוגמאות מהפסיקה
 תביעות
" טיפים" לקחת הביתה
ניהול סיכונים – אחריות הדירקטוריון:
 תיאור ניתוח ומשמעות הסיכונים לחברה  -סיכון
מהותי איכותי וכמותי
 הסביבה הרגולטיבית והדירקטוריון
 וועדת גלאי  – 0תיאור ,ניתוח והיבטים מעשיים
 הדגמות וניתוח אירוע

09<11-0:<11

0;<11-01<11

רו"ח הילי קרייזלר
מנהלת תחום ממשל תאגידי
ותגמול
עובדיםPwC Israel ,

עו"ד אברמי וול,
פישר בכר חן וול אוריון ושות' ,עורכי
דין

עו"ד רחל לויתן
שרון לויתן ושות' ,עורכי דין

ד"ר רות ארד
לשעבר מבקרת הסיכונים ,בנק
לאומי

רו"ח אייל בן אבי
שותף ,מנהל משותף תחום ניהול
סיכונים ואקטואריהPwC Israel ,

מפגש מספר 4
יום שלישי 1 :מרץ 2011
07<51-08<11

התכנסות
ממשל תאגידי ודו"ח גושן
 דווח וועדת גושן  -תיאור וניתוח
 הנחית רשות נ"ע – מתכונת גילוי דעת לאימוץ הוראות
לממשל תאגידי
 עדכונים ומגמות.

08<67-09<67

 תפקוד ה –  CFOבעידן הנוכחי והתנהלות מול
הדירקטוריון .מנקודת מבט של יו"ר הדירקטוריון
והדירקטוריון<
 הסיכונים-תאור וניתוח סוגיות נבחרות אחריות-תאור וניתוח סוגיות נבחרות התנהלות בעיתות משבר וקשיים פיננסיים.
 מסקנות עשה ואל תעשה ולקחים!

09<67-0:<11

הפסקה

0:<11-0;<11

עקרונות ופרקטיקות בתחום הממשל התאגידי:

08<11-08<67

 האורגנים המרכזיים ותפקידיהם – דירקטוריון ,הנהלה
ושומרי הסף האחרים
 יחסי הגומלין בין האורגנים השונים  -איזונים ,מתחים
ובלמים
 תנאים נדרשים לתפקוד יעיל כיחיד וכקולקטיב (כשירות
היחיד ,תמהיל הקבוצה ,פרקטיקות עבודה ,תפקיד היו"ר)
 סוגיות ספציפיות< יישום פיקוח קבוצתי ,טיפול בניגודי
עניינים ,שכר ותגמולים.

0;<07-0;<71

0;<71-01<11

הרצאת סיכום מערך היחסים  / CFOהנהלה  /דירקטוריון /
בעלי המניות:
 ניתוח ודגשים סוגיות נבחרות ולקחים.
 אפיון ומגמות
חלוקת תעודות

רו"ח גיא ספיר
שותף ביקורת פנימית וPwC SOX -
Israel

ד"ר שלמה נס,
עו"ד ורו"ח
שותף מייסד ,ד"ר שלמה נס

ושות'

רוני חזקיהו,
המפקח על הבנקים  -לשעבר
בנק ישראל

רו"ח אבי ברגר
שותף מנהלPwC Israel ,

* יתכנו שינויים בתכנית

