06.11.2017
התכנית לניהול ומנהיגות עסקית -הכשרת מנהלי כספים CFO
מחזור  , 4הפתיחה :יום שלישי 21.11.2017 ,
מנהל אקדמי :ד"ר יבגני מוגרמן
מתכונת הלימודים:
פעם בשבוע -ימי שלישי ,מפגש קדם  14 +מפגשי לימוד ,בין השעות16:30-20:00 :
[ 4שעות אקדמיות].
מתכונת כל מפגש:
 16:00-16:30התכנסות וכיבוד קל
 2[ 16:30-18:00ש.א] .
 18:00-18:30הפסקה
 2[ 18:30-20:00ש.א].
תאריכי המפגשים:
מפגש קדם 21.11.17-
| 16.01.18 | 09.01.18 | 02.01.18 | 26.12.17 | 12.12.17 | 05.12.17 | 28.11.17
06.03.18 | 27.02.18 | 20.02.18 | 13.02.18 | 06.02.18 | 30.01.18 | 23.01.18
אין לימודים -19.12.17 :חנוכה
מיקום :מכון מגיד קמפוס תל אביב  ,רח' קהילת סלוניקי [ 7קומה .]3
היקף שעות הלימוד בתכנית 56 :שעות לימוד אקדמיות .
דרישות וזכאות לתעודת גמר:
 .1נוכחות והשתתפות פעילה בהרצאות בלפחות  85%משעות הלימוד בקורס
 .2ביצוע והגשת מטלות כפי שייקבעו ע"י המרצים
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מס'
מפגש
1

תאריך

שעות

יום שלישי
21.11.2017

16:30-18:30

נושא המפגש

פירוט

סגל המרצים
גב' לילי גלובמן

שיעור מעשי

כלכלה לחשבונאים

VP Financial Planning & Analysis

ECI
מעבר לחובה וזכות
19:00-20:00

2

יום שלישי
28.11.2017

3

יום שלישי
05.12.2017

4

יום שלישי
12.12.2017

מכרזים

מכרזים – שיעור מעשי
בתמחיר וכלכלת מכרזים
ומכרזים עסקיים מורכבים

בחינה אסטרטגית
של תפקיד הCFO-

הגדרת תפקיד ה– CFO-
קווים מנחים למצוינות
בתפקיד

16:30-17:00

17:00-17:30
מורכבות תפקיד הCFO -
18:00-20:00
ניהול סיכונים

16:30-18:00

סדנה
קבלת החלטות

5

יום שלישי
26.12.2017

גב' לילי גלובמן
VP Financial Planning & Analysis

ECI
גב' מיכל קורן  ,עו"ד [חשבונאית]
מנהלת תוכן פורום CFO
ומנכ"ל עמותת ה CFO's-לקשרי
ממשל ומשק
ד"ר יבגני מוגרמן
מנהל אקדמי
מר רונן בראל
יו"ר
 EYישראל
פרופ' צבי וינר
דיקן ביה"ס למינהל עסקים
האוניברסיטה העברית
פרופ' אייל וינטר המרכז לחקר
הרציונליות
האוניברסיטה העברית

18:30-20:00
16:30-18:00

ניהול סיכונים וביטוח

18:30-20:00

אסטרטגיה ניהולית מקומית
וזרה

יום שלישי
19.12.2017

רו"ח יוספה צור
אימון וליווי לצמיחה אישית ועסקית

גב' ליאת הר טוב
מומחית בביטוחי סיכוני סביבה,
ניהול משברי ביטוח ובביטוח
בינלאומי
גב' דנה אלכסנדרוביץ
CFO
מיקרוסופט ישראל

אין לימודים-
חנוכה

16:30-18:00

ה CFO-כיוצר ערך
מוסף עסקי
משמעותי בחברה

18:30-20:00
אבטחת מידע

 Financial innovationמר ברק נרדי
 CFO to enhance financialומשנה למנכ"ל
 performanceכ.א.ל.
מר נדב עלה
שותף ,מנהל המרכז לאבטחת מידע
סייבר -שיפור תהליכים
מתקדמת
 EYישראל
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מס'
מפגש
6

תאריך

שעות

יום שלישי
02.01.2018

16:30-18:00

ממשל תאגידי –מה זה
ולמה זה חשוב?

18:30-20:00

אירועים בממשל תאגידי
בישראל  :איכה נפלו
גיבורים?

16:30-18:00

ריכוזיות

פרופ' ישי יפה
האוניברסיטה העברית

18:30-20:00

חשיפות ה ,CFO-ממשל
תאגידי ואכיפה מנהלית

עו"ד ארז רוזנבוך
משרד רוזנבוך
ויו"ר מגוריט

16:30-18:00

מיזוגים ורכישות –
הובלת ה CFO-בתהליכים
מורכבים

עו"ד שרון גזית
משרד גולדפרב-זליגמן

18:30-20:00

תפקיד ה – CFO-ממשקים
הדרושים ממנהל כספים
ותפקידו בהובלת מהלכים
אסטרטגיים ובניהול
הסיכונים בחברה

מר אביעד אבני
CFO
אינטל ישראל

7

יום שלישי
09.01.2018

8

יום שלישי
16.01.2018

9

יום שלישי
23.01.2018

10

יום שלישי
30.01.2018

11

יום שלישי
06.02.2018

16:30-18:00
18:30-20:00

נושא המפגש

פירוט

סגל המרצים
פרופ' בני לאוטרבך

סדנה
מימון התנהגותי
וכלכלה התנהגותית

16:30-18:00

פרופ' אורלי שדה
האוניברסיטה העברית

מהפיכות פנסיוניות ואחריות

מר ירדן פלד

ה CFO-לשכר העובדים

מנהל מטה שיווק ודיגיטל
מנורה מבטחים ופנסיה

18:30-19:45

תפקיד ה CFO-בדירוג
החוב של החברה

מר איתי רפל
מנהל תחום תשתיות ורשויות
מקומיות
מעלות S&P

19:45-20:00

תפקיד ה CFO-בקשר מול
אנליסטים ושוק ההון

מר חיים ישראל
ראש תחום מחקר תקשורת
Bank of America, Merrill lynch

16:30-18:00
18:30-20:00

מאקרו כלכלה
ומימון תאגידי

אתגרי הצמיחה הכלכלית

פרופ' עומר מואב
University of Warwick

אסטרטגיה מימונית –
בנקאית וחוץ בנקאית,

מר איל קורן
CFO
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נושא המפגש

פרטית וציבורית

שיכון ובינוי נדל"ן

פירוט

סגל המרצים
מר ערן וקנין
מנכ"ל
טן-חברה לדלק
מר יגאל דייג
CFO
סמל"ת

מס'
מפגש

תאריך

שעות

12

יום שלישי
13.02.2018

16:30-18:00

מתפקיד ה CFO-להובלת
החברה כמנכ"ל

18:30-20:00

הובלת התהליך השלם:
ממימון לpost merger -
 – integrationעסקת
רכישת יפנאוטו

13

יום שלישי

16:30-18:00

ניהול אסטרטגיית מס-
תפקיד מנהל הכספים

רו"ח שרון שולמן
שותף ,מחלקת מיסוי בינלאומי
 EYישראל

18:30-20:00

שיקולי מסים בהובלת
אסטרטגיה

ד"ר דורון הרמן ,עו"ד

16:30-18:00

Is the future of finance
new technology or new
people

מר אלון לוי
שותף ,מנהל קבוצת ייעוץ
 EYישראל

18:30-20:00

ייעוץ כלכלי

רו"ח אלון לוגסי
שותף ,מנהל מחלקת עסקאות וייעוץ
כלכלי וסניף חיפה
 EYישראל

ניהול המשאב האנושי

גב' גליה אלוני
סמנכ"ל משאבי אנוש
 EYישראל

תפקיד ה360 CFO -

גב' תמר רובינשטיין
מנכ"ל
קבוצת נאוסיטי
גב' יעל אלון
CFO
קבוצת ORS

20.02.2018

14

יום שלישי
27.02.2018

15

יום שלישי
06.03.2018

16:30-18:00

18:30-19:10

ניהול המשאב
האנושי;
ממשקי הCFO-
עם המנכ"ל,
הדירקטוריון
והבעלים

19:10-19:45
19:45-20:00



ה CFO-כtrusted -
 advisorלבעלים

סמנכ"ל בכיר ,מנהל המיסוי הגלובאלי

טבע

סיכום
וחלוקת תעודות

ייתכנו שינויים במועדי המפגשים ,בתכנים ובפרטי המרצים  .ט.ל.ח.
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