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קורס :מימון  -סוגיות נבחרות!
סילבוס מפורט ופרטים:
להלן מיקום ,מועדים ,פרטי הרשמה.
מיקום :משרדי  ,PwCקסלמן וקסלמן ,רח' המרד  ,52תל אביב ,קומה .52
מועדים :הקורס יתקיים בימים המפורטים מטה ,בין השעות( 00:22-52:22 :התכנסות ב ,)02:52-סה"כ ארבעה
מפגשים ,בתאריכים הבאים (תשומת לבכם למועד המפגש האחרון המתקיים ביום שני ולא שלישי):
מפגש ראשון  -יום שלישי  01יוני5205 ,
מפגש שני  -יום שני  52יוני 5205
מפגש שלישי  -יום שלישי  5יולי 2012
מפגש רביעי  -יום שני  1יולי 2012
הקורס הינו בן  55שעות אקדמיות.
למשתתפי הקורס יחולק אוגדן קורס לצורך החומרים המקצועיים הרלוונטיים המצגות מחולקות למשתתפים/ות (מותנה
באישור המרצים ,שלרוב מסכימים) .עם סיום הקורס תחולקנה למשתתפים/ות תעודות רשמיות של הפורום .הזכאות
לתעודה מותנית בהשתתפות בלפחות  5מפגשים מתוך ה 4-המתוכננים בקורס.
התעודות תחתמנה בחתימה יו"ר פורום  ,CFOנגה קינן ומנכ"ל ומנהלאקדמי של מרכז ההשתלמויות המתקדמות
בפורום  –CFOעפר לביא.
הרשמה:
מחיר ההשתתפות בקורס ₪ 00822 :בתוספת מע"מ

לחברי פורום תינתן  52%הנחה
לנרשמים העובדים בארגונים בהם ה CFOs-חברי פורום ,תינתן הנחה בסך 52%
מומלץ להקדים ולהירשם לקורס שכן מספר המקומות מוגבל כדי לשמר את איכות הדיון

התחייבות
הרשמה-
הרשמה
טופס

לכבוד :פורום  ,CFOטל'  :03-5104555פקסsec@cfo-forum.org 00-5890781 :
הריני להירשם לקורס מימון – סוגיות נבחרות במחירים ובתנאים המפורטים במסמך ובטבלת ההרשמה (כאן) באדום:







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 חברה נותנת חסות לקורס זה וזכאי להנחה של .02%
אינני חבר פורום (יש להוסיף פרטי קשר :מייל ונייד).
ההרשמה -מחייבת וביטול אפשרי אך ורק לפי תנאי הביטול המפורטים כלהלן:
 oשבוע לפני תחילת הקורס -ללא חיוב
 oפחות משבוע ימים -חיוב מלא
הפורום שומר לעצמו הזכות ,לפי שיקול דעתו ,לבטל הרשמת משתתפים/ות.

שם ____________________:תפקיד__________________:מייל___________נייד_______________
חברה______________________________________:
נייד ____________________:מייל_______________________________________:
בית שרבט ,רח' קויפמן  ,4תל-אביב 21086
 00-5890781ביטול של  02%ממחיר ההשתתפות ,ביטול
הקורס יחויב בדמי
לפני תחילת
 00-5804555פקס
*תנאי ביטול :ביטול הרשמה עד שבועטל'
הרשמה החל עד שלושה ימים לפני תחילת הקורס יחויב בדמי ביטול של  02%ממחיר ההשתתפות .את הודעת הביטול נא
sec@cfo-forum.org
שלא יודיע על ביטול השתתפותו יחויב בתשלום מלא.
לשלוח בפקס או במייל  -משתתף
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תוכנית הקורס מפורטת להלן:
מפגש  0תאריך  01 :יוני  , 5205יום שלישי
שעות
03:52-00:22
00:22-00:03

00:03-00:63

00:63-05:63

05:63-08:22
08:22-00:22

00:22-02:22

מרצה
דור קלימן  CFOדוד לובינסקי
ויו"ר ועדת מימון בנקאי בפורום
CFO
עפר לביא  -מנכ"ל ומנהל
אקדמי מרכז השתלמויות
מתקדמות  -פורום CFO

גילון בק  -שותף בכיר 0קרנות
פימי

ערן עזראCorporate ,
 0Treasurerטבע

זיו סין מליה CFO
פלקסטרוניקס

נושא
התכנסות
פתיחת הקורס.

 על הקורס
 תפקיד הCFO-
o
o
o
o

גישה רב-מימדית!
מימון-למי שייך התינוק הזה ומתי?
מימוש הערך המוסף לקחת הביתה
ה MIX -מנהל ומומחה
מה לוקחים הביתה?

o
תפקיד ה 0CFO -היבטי מימון ב:
 רכישות ומיזוגיםM&A 0
PA (Private Equity) 
ניהול ביום שאחרי (Post Merger Integration) PMI -
הפסקת קפה
גיוון מקורות המימון בעולם שבו נזילות היא אשליה:
בעולם התנודתי בו אנו פועלים כיום 0חובתו של ה CFO-היא בראש
ובראשונה לפתח מקורות נוספים למימון הבנקאי CFO .שלא יתנהל בהתאם
לעיקרון זה עלול לגרום לנזק עצום לארגון שנמצא תחת אחריותו 0כאשר
המשבר הבא יפרוץ.
 אסטרטגיה ומדיניות האשראי בחברה -לפרופילי חברה עקריים
 האשראי הבנקאי -סוגים 0איפיון תרחישי שימוש עיקריים
והתאמתם לחברה ולמצבה
 איפיוני האשראי החוץ בנקאי סוגים (כל הסוגים העיקריים) – כנ"ל
 ניתוח השוואתי -כולל נקודות כשל וערך עיקריות
 ה MIX -הנכון
 בחינה תרחישים דינאמית
 ניהול ובקרה נכונים על פני זמן
 מסקנות ל CFO -לקחת הביתה
ניהול מדיניות אשראי לקוחות ומערכות פיננסיות בחברה :מערכות
וכלים קונקרטיים לניהול התהליך בצורה מסודרת ומבוקרת:
Full turnkey 
 בניית מערכת ניהול אשראי-
 oהגדרה מטרות ותהליך
 oבניית המערכת
 oקביעת האשראי (בקשה  0סימולציית חשיפה  0ניתוח
אשראי מרכזי 0סבב אישורים)
 oבחינת יעילות המערכת
 באין ערבויות...
 חשיפה שאיננה חוב לקוחות
 ניהול הלכה למעשה-
 oניהול שוטף
 oניהול משברים
 מעקב ובקרה אפקטיביים -בשילוב מע'  ERPהתרעות וחסימות
 המתח של ניהול אשראי מול קידום המכירות
 תאונות עבודה -הדגמה 0ניתוח ולקחים
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מפגש  5תאריך 50 :יוני  5205יום ג'
שעות
03:52-00:22
00:22-05:22

מרצה
שיר אופיר – מומחית מוצרי
חדר עסקאות מחלקת פיתוח
עיסקי שווקים פיננסים 0בנק
הפועלים

05:22-08:22

פינו צרויה  CFOאסותא

08:22-08:03
08:03-02:22

הפסקת קפה
עו"ד יונה גושן-גוטשטיין0
שותפה 0אגמון ושות'

נושא
התכנסות
אסטרטגיות הגנה :מהקלאסי עד האקזוטי:
ה אם אני בכלל צריך את זה? אז 0זהו 0שכן! ונדגים מתי 0למה וכיצד
בתחומים נבחרים ומיוחדים עם דוגמאות מהשטח:
 תאונות עבודה ומחירן -תרחישי המחשה ועוצמת התאונות:
 oללא גידור
 oעם גידור מתאים
 למה אני צריך/ה את זה?
 אסטרטגיות הגנה
 מדיניות
 מעורבות הבורד -כיצד? מתי? איך?
 חשיפות אופיניות -ממה צריך להזהר
 מכשירים רלוונטיים :בחירה 0תרחישי ישום והתאמה כמו:
( Forward Extra oמה מיוחד מול " Forwardרגיל"?)
 oמוצרי צבירה
 oהוזלת עלויות
 השימוש במוצרים אקזוטיים בתנאי אי-ודאות
 רמת ההגנה
האתגר של גיוס הון לאסותא -ניתוח אירוע :להבנת התרחיש והסקת
לקחים למיצוי התהליך כפי שהוא קורה בשטח:
 תכנון המהלך
 oמצב החברה ערב הגיוס
 oהצבת מטרות התמקדות ברכיבי מימון קריטיים
 oתכנון לגיוס אפקטיבי –תהליך ודגשים עיקריים
 oמקורות ושיטה
 שלבי הביצוע
 oהשלבים
 oנקודות סיכון וסיכוי – בתהליך והיישויות המעורבות
 oתחרות ותיחור -לא טריוויאלי -כיצד ממצים את הנושא...
 סיכום :בעיות סף 0רכיבים קריטיים לכשל והצלחה
 לקחים לCFO-
סוגיות משפטיות נבחרות ומיוחדות במימון :זהירות! יש לתת דגש על
היבטים משפטיים עם השלכות מעשיות .המצגת תלווה בדוגמאות והמחשות
מ"החיים":
 הסכמי אשראי בנקאי – היבטים ספציפיים:
 oהיחס ביניהם לבין הסכמים בנקאיים אחרים – ניסוח נכון
 oהיבטים משפטיים של תניות פיננסיות ואחרות 0לרבות
התייחסות לחלוקת דיבידנד ושכר בעלים
 oפירעון מוקדם/עמלת פירעון מוקדם
 oעילות הפרה לסוגיהן -דגשים.
 .iהפרעון המיידי-איך? מתי? כיצד?
 .iiעילות הפרה – דגש על גמישות ומצבי קצה
 .iiiהסנקציות
 .ivהשגת גמישות בהפרות /תקופות ריפוי
 .vריבית פיגורים /קנסות
 .viניסוח נכון וגמיש מספיק להתאמות ועדכון ההסכם
למניעת מצבי הפרה
 oקיזוז ועיכבון
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 oערבויות 0שעבודים 0ובטוחות לסוגיהן -דגשים מיוחדים
שעבוד שלילי :ניסוח והשפעה על התנהלות בעתיד.
סוגי אשראי 0כשלים ודגשים 0התאמה לצרכי החברה (נקודות
עיקריות בלבד)
מימון דק
מקורות וספרות.
הערה :הרשימה ארוכה-תינתן עדיפות לנושאים שהמשתתפים יגלו
בהם עניין .השאר -באיזכור.
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מפגש  5תאריך 5 :יולי  5205יום ג'
שעות
03:52-00:22
00:22-00:63

00:63-05:63

מרצה
בועז ליבוביץ  -סגן מנהל
החטיבה לבקרת סיכונים0
בנק מזרחי טפחות

אפרים קריאל  -יועץ
לפיתוח אסטרטגי 0קבוצת
האודן
 Micaela CojocaruSenior Vice President,
Credit & Surety bond
department,
Mediterranean & Latin
America countries,
Howden
(ההרצאה באנגלית)

נושא
התכנסות
תקנות הבנקים והשלכות על חברות במשק:
 תקנות באזל-מה נתחדש וכיצד ישפיע על החברות והתנהלות ה-
CFO
 oבאזל  0ו 5-עיקרי השינויים
 oהשלכות על הבנקים והנגזרות על החברות
 oמודלים חדשים שאומצו על ידי הבנקים והשפעתם על
החברות
 oיחסי הון והמשמעות על האשראי
 oבקרה ודיווח -נושא חשוב בעולם התקנות המתחדש
 תקנות סלבנסי -עקרונות וחידושים

ניהול חדשני של אובליגו – ניתוח והדגמת שיקולים לניהול האובליגו
כאובליגו בנקאי ,ביטוחי או שילוב של השניים:











17:45-18:00
18:00-20:00

אלון רווה  CFOצים וחבר
ועדת ההיגוי של פורום
CFO

סקירת מצב האשראי במשק ,
ניתוח תרחיש של ספק עיקרי אחד מעניק אשראי0
עקרונות השימוש בכלים הבטוחיים כתחליף לערבות הבנקו /או שיתוף
פעולה עם הבנק.
רכיבים אובליגו אופייניים -למיצוי ואופטימיזציה
כלים חדשים בניהול אובליגו
תאור המוצרים:
לקוחות ספציפיים לעומת בטוח מכלול התיק
ערבויות ביטוחיות כתחליף לערבויות בנקאיות -ניתוח שיקולי החלופות
בתעשייה  0ייצוא 0תשתיות וכו':
 oערבויות בצוע 0
 oערבויות השלמה להתחיבויות חוזיות 0
 oערבויות ערבויות השקעה0
 oערבויות למכס0
 oערבויות מכרזים0
 oערבויות לבתי משפט0
 oערבויות לתשלום מס נדחה  0וכד'
דרך פעולה להחדרת מוצר ביטוחי לחוזים כאלטרנטיבה לדרישות
לערבויות בנקאיות תוך הקטנת יתרת האובליגו בבנק

הפסקת קפה
מימון חברה רב-לאומית בעת משבר ובכלל  -סוגיות נבחרות:
 מימון בין לאומי:
 oאופטימיזציה של ה MIX -הנכון של מימון :מקומי 0בין לאומי0
בנקאי 0חוץ בנקאי0
 oמקורות המימון – איתור“ 0בניית ” המקורות 0תנאים והתניות.
 oכיצד נבחנת החברה מכיוון המקורות (דגשים ב DD -וניהולם
בעוד זמן)
 oחשיבות ההתנהלות והקשרים מולם
 oנקודות ספציפיות לתשומת לב פרי נסיון אישי
 oפסיכולוגיה ביחסים עם בנקים
 סינדיקציה:
 oמתי? וכיצד?
 oהרכב הסינדיקציה
 oניהול הסינדיקציה -מתי וכיצד ישפיע ה CFO -על הרכב
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וניהול הסינדיקציה
 ניהול אמות מידה פיננסיות:
 oעקרונות נכונים לבניית אמות מידה ספציפיות לחברה
 oניהול אפקטיבי של אמות המידה
 oאמות מידה נהוגות
 oניהול אמות מידה -התרעות 0מו"מ 0עלויות -זה ה"בייבי שלך"
ה . CFO -מחייב תכנון וביצוע קפדניים עם טווחי ביטחון
 oשיתוף במידע
 oנקודות כשל ומשמעותן
 הסדרי מימון:
 oהתרעה לפני משבר
 oבעיות סף 0נקודות כשל ומינוף
 oהסדר נכון והסדר לקוי -עקרונות וטווח ההסדר
 היבטים חשבונאיים עיקריים -עקרונות והדגמות:
 oיחסי גומלין בין כללי החשבונאות והסדרי מימון שונים
 oניתוח והדגמה לנקודות ספציפיות
 oשקול דעת ודרגות חופש -יש? אין? היכן?
' oרולינגס' -כיצד ומתי?
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מפגש  4תאריך 1 :יולי יום שני!
שעות
03:52-00:22
00:22-05:22

מרצה
יצחק טאוויל  -מנהל
אשראי 0הראל

נושא
התכנסות
ניהול מדיניות אשראי ומימושה :גיוון המקורות 0מבט מהכיוון החוץ בנקאי:





05:22-05:63

אריאל גולדשטיין CFO
אפריקה ישראל נכסים

05:63-08:22
08:22-00:22

הפסקה
ד"ר שלמה נס –
עו"ד ורו"ח  -ד"ר שלמה נס
ושות'

00:22-02:22

פרופ' אמיר ברנע  -מרצה
למימון 0דיקן מייסד
הפקולטה למנע"ס במרכז
הבינתחומי הרצליה


ניהול הלוואות :מתודולוגיה שעבדה בעת משבר-נסיון מעשי בראיה
בין לאומית (דגש על כללים שתקפים לא רק לנדל"ן)








יתכנו שינויים
בתכנים ובלו"ז

תיאור כללי של שוק האשראי הבנקאי וחוץ בנקאי על פני זמן
יתרונות השוק הלא סחיר בגוף מוסדי
עסקאות ספציפיות-
 oנקודות ערך וכשל  /יתרונות וחסרונות.
 oדוגמאות ספציפיות
כיצד עושים אופטימיזציה של התהליך?
 oהמסלול הנכון.
 oממה להיזהר0
 oעל מה להקפיד0
 oלוחות זמנים וכו'
טיפול בחריגים

עקרונות מנחים 0גיבוש קונספט לגיוס הלוואות:
 oהמתודולוגיה שעבדה (עם התאמות למצב)
 oבחירת הבנק – והתאמתו למצבים משתנים! של היום ומחר
 oגמישות והתאמה לסביבה משתנה
 הסעיפים בחוזה המקורי שנותנים גמישות
 מו"מ
 – Pricing חשוב! יש עוד דברים חשובים!
Refinancing Option 
 ניהול הסיכונים -עם יד על הדופק
 oיציאה-ומחיר היציאה .ההסכם עם הבנק .שיקולים.
המשבר והשפעתו על המדיניות והביצוע -ניתוח ומאפיינים
חשיבות מערך היחסים עם הבנק:
 oהבנק ככלל
 oאיש הקשר והקבוצה המקצועית המטפלת...
ניהול ביום שאחרי
תפקיד ה CFO -כמוביל התהליך

חברות חדלות פרעון -היבטי מימון והטיפול בהם

ההרצאה תעסוק בשני היבטים חשובים:
 זיהוי מוקדם של חדלות פירעון.
 סיכון חוב במבנה בעלות פירמידיאלי.

סיום וחלוקת תעודות

הערה -כל המידע המוצג 0מחולק והנאמר בקורס זה מובא כהדגמה כללית ואיננו בגדר ייעוץ גם אם החומר מביא דוגמאות ספיציפיות
לצורך המשמשות ל הדגמה והבהרה .במידה ומי מהמשתתפים מעוניין בייעוץ יש לפנות בצורה נפרדת לגורם מתאים מחוץ לקורס.
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איגוד מקצועי ,חברה לתועלת הציבור.

על מרכז ההשתלמויות
מרכז ההשתלמויות מעביר מזה מספר שנים השתלמויות מיוחדות הממוקדות לסוגיות ספציפיות שעל שולחנו של הCFO-
ועוזריו וכן מביא חידושים ועדכונים בנושאים נבחרים שעל סדר היום.
מרכז ההשתלמויות של פורום מנהלי כספים ראשיים מספק ידע ממוקד וכלים אקדמאים 0ניהוליים ומקצועיים עם ערך מוסף
מהותי ומעשי במגוון רחב של נושאים אקטואליים במשק הישראלי והעולמי.
תכניות הלימודים של המרכז מתמקדות בנושאים ייחודיים שמטרתם לסייע למנהל הכספים במהלך דרכו המקצועית
ומוסיפים לפיתוח 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 בתעשייה ובממסד המביאים את ניסיון
השטח.
 לימוד מנסיונם של  CFOsמובילים.
 ניתוחי אירוע של חברים למקצוע.
 תוכנית הלימודים הייחודית נבנית תוך השענות על צרכי החברים בפורום וע"י מי שמכיר את הנושא מהשטח.
 בסוף הקורס מקבלים המשתתפים תעודה מטעם פורום ה* CFO-

הנהלת מרכז ההשתלמויות המתקדמות:
עפר לביא ,מנכ"ל ומנהל אקדמי
cfo.edu@cfo-forum.org
מייל לרישום
sec@cfo-forum.org


התעודה מוענקת למי שהשתתף לפחות בשלושה מארבעת המפגשים של הקורס.
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