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 מרכז ההשתלמויות

 הכשרה לתפקיד דירקטור -בדירקטוריון  CFO-תפקיד הקורס 

 מה שהיה זה לא מה שיהיה....

 

 קומת קרקע. .תל אביב 3שדרות ההשכלה  –: תל אביב מיקום

 
-)התכנסות ב 00:11-01:11הקורס יתקיים בימים המפורטים מטה, בין השעות: : מועדים
 :(, סה"כ ארבעה מפגשים, בתאריכים הבאים03:31
 726.1.1  חמישייום  -ראשון  מפגש

 2.2.17  חמישייום  -מפגש שני     
   9.2.17חמישי יום  -מפגש שלישי 
  16.2.17  חמישייום   -מפגש רביעי 

 .שעות אקדמיות 03 סה"כ
 

(. עם שברוב המקרים מסכימיםהמצגות מחולקות למשתתפים/ות )מותנה באישור המרצים, 
 עודות רשמיות של הפורום.סיום הקורס תחולקנה למשתתפים/ות ת

 
 המתוכננים בקורס. 4-מפגשים מתוך ה 3-הזכאות לתעודה מותנית בהשתתפות לפחות  ב

, נגה קינן ומנכ"ל ומנהל אקדמי של מרכז CFOהתעודות תחתמנה בחתימה יו"ר פורום 
 עפר לביא. –  CFOההשתלמויות המתקדמות בפורום 

 
בכירים שנושאי הקורס משלימים להם ידע ו  EYחברי הפורום, לקוחות הקורס מיועד ל

   רלוונטי.
 
 
 

  הקורס באירוח
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 ומהפכת המסהדירקטוריון על הדירקטוריון ווועדותיו,  משולב הדירקטוריון ואסטרטגיה, מבט  – 0מפגש מספר 
  0107, ינואר 26', היום 

 מרצה נושא המפגש שעות

  התכנסות 03:31-00:11

 עפר לביא הדברי פתיח  00:11-00:01
מנכ"ל מרכז השתלמויות מתקדמות, פורום 

CFO 

בנית בית  - מהלך אסטרטגי מהותיביצוע והדירקטוריון  00:01-07:11
 :ניתוח אירוע – (אסותא ב"ח) חולים חדש

 קפיצת מדרגה -כיצד מביאים לשינוי גישה בבורד 
 הצגת הנושא וקבלת החלטה 
 ניהול הסיכונים מול הבורד 
  םניהול ועמידה ביעדי -הבורד וההנהלה 

o  מפתח החלטותהדינמיקה של 
o ניתוח תוצאות המהלך על סיכוניו 

 והצלחתו
o פיתוח עסקיםהבורד ו 

 

 פינו צרויה
 לשעבר מנכ"ל בית חולים אסותא

 :מבט מכיוון פימי - CFO-ההנהלה וה ,הדירקטוריון 07:11-01:11
 תיאור ההתנהלות פימי בפועל 
 מדיניות פימי  
 ון בראיית פימיתפקיד הדירקטורי 
  החשיבות ומרכזיות תפקיד-CFO בתחומו, 

 ובהתנהלות הדירקטוריון והחברה
 סוגיות כשל, דגשים לתשומת לב 

  

  גילון בק
 פימי , קרןשותף מנהל

 

  הפסקה 01:11-01:03

הדירקטוריון והמהפכה בעולם המיסוי הבינלאומי  01:03-01:11
 :והמקומי
 המהפכה בעולם המס 
 ב מהלכים אסטרטגייםעולם המס מכתי 
 חידושים מהפכניים בעולם המס וההשפעה על: 

o  תפקיד הדירקטוריון 
o והנהלת החברה 
o תפקוד ה-CFO 

 שרון שולמן רו"ח 
  ישראל EYשותף מנהל מחלקת מסים 

 :מנקודת מבט משולבתמנופים וכשלים  -ן הדירקטוריו 01:11-01:11
 מניסיון מעשי אישי של 

o ניקס לשעבריו"ר הפ - דירקטוריון יו"ר 
o ברשות  תאגידיםהלקת מחמנהל  - רגולטור

 ערך, לשעבר  ניירותל
o קרסו מוטורס - ר וועדת ביקורת"יו 

 שיפור עבודת הדירקטוריוןלקחים לו  
 

 ד"ר משה ברקת 
  קרסו מוטורס רת, דח"צ יו"ר וועדת ביקו
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חשיבות המרכיב ועלית יהול סיכונים נהדירקטוריון ברשות החברות, , ומחר הדירקטוריון אתמול  – 0מפגש מספר 
  לי הדיגיט

  0107, וארפבר  2', היום 

 מרצה נושא המפגש שעות

  התכנסות 03:31-00:11

תפקיד הדירקטוריון בפיקוח והנהגת ניהול סיכונים )וההזדמנויות( בחברה   00:11-07:01
 :Rhythm of business -הכחלק מ
  כיצד -ל "צ'ק ליסט"מול ניהובראיה כוללת ניהול אפקטיבי? 
 ו  נויים בסביבה העסקיתשי-   - Rhythm of business 

o  התפתחות הרגולציה בעשור האחרוןניתוח 
o הצורך העסקי בתהליך ניהול סיכונים 

  סוגיית ותהליך זיהוי וניהול סיכונים אפקטיבי בארגון
 ההתמודדות עם תאבון הסיכון

  ומחיר הטעויות... ?כיצד –הפחתת הסיכון 
 תפקידי מקרה בוחן  –ל סיכונים ככלי עסקי אפקטיבי ניהו

 הדירקטור וסמנכ"ל הכספים בניהול הסיכונים הארגוני
 

 רו"ח אריאל הורוביץ
מנהל תחום  שותף,

 סיכונים, קבוצת הייעוץ,
EY ישראל    

 :קווים לדמותו של הדירקטור החדש 07:01-01:11
תיים דורשים הקצב המהיר של השנויים הכלכליים, החברתיים והחוק

גם הפסיקה מעמידה לדירקטור אתגרים  !מהדירקטור ידע ומיומנות משודרגים
   חדשים. נדון ב:

 מאפיני הדירקטוריון 
 ההתמחות מקצועית הנדרשת, תרומה  -האם הגענו לאיזון הנכון בין

 אסטרטגית לחברה במרחב העסקי והרגולטיבי  
 מתכנון  -ירקטוריוןהשתנות עולם העסקים והסביבה העיסקית ועבודת הד

    אסטרטגי, דרך התכנית העיסקית, הסייבר והעולם הדיגיטאלי
 

 רו"ח דורון שהרבני
     ישראל  EYשותף מנהל,

 

 

  הפסקה 01:11-01:03

 המהפכה ביחידת הדירקטורים ברשות החברות הממשלתיות:  01:03-01:11
  נסיבות ההקמה ומאפיניה –על היחידה 
 יםבניית נבחרת הדירקטור 
 לקחים מהניסיון הנצבר 
 איפיוני הדירקטור 
 מה הלאה -מגמות 

 

 מירה מינס
מנהלת יחידת 

הדירקטורים, רשות 
החברות הממשלתיות, 

 משרד האוצר

בארץ ובעולם, סיפורי לקוח,  'טרנדים'ידע ו -והחברה  הדיגיטלי העידן 01:11-01:11
benchmark הדיגיטל עושה את ההבדל... :לפי תעשיות ומגמות   

 תפקיד הבורד בעידן הדיגיטלי 
 םיטרנדים טכנולוגים והזדמנויות מול סיכונים ארגוני 
 אופטימיזציה של איסוף ושימוש בdata     כוללPredictive Analytics 
 מעבר ארגוניים מובילים ממיקוד ב-product למיקוד ב-customer ,

 מודלים עסקיים וההשפעה העסקית
  חשיבות חיזוק הקשר בין ה-CFO ל-CMO, 
  מחקרים, נקודות מבט והמלצותEY לביצוע 

 

  אופיר טסל
 ,  Digitalמנהל תחום 

    ישראל  EYקבוצת הייעוץ,
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ההיבט חידושי לקראת ובעת משבר, ברכישות המיזוגים ו  :החברההדירקטוריון והנהלהת התנהלות  - 3מפגש מספר 
 המשפטי 

 0107, פברואר 1 ', היום  

 מרצה נושא המפגש שעות

  התכנסות 03:31-00:11

00:11-07:11  
 

 ועבודת הדירקטוריון וועדותיו: -רכישות ומיזוגים
 תפקיד הדירקטוריון בהתוויית מדיניות לרכישות ומיזוגים-  

o  המעורבות הנדרשת 
o נקודות כשל אופייניות 
o ודות מינוף חשובותקנ 

 רכישות ומיזוגיםתיפקודן בועדות הדירקטוריון ו 
 מעורבות בעלי עניין ושליטהוגים רכישות ומיזו 
 התנהלות ה CFO  בתהליך רכישות ומיזוגים 

 

       רו"ח יואב בן ישעיה
 ישראל TAS, EYמחלקת  שותף,

    

 :מבט של יו"ר דירקטוריון ניתוח אירוע - הדירקטוריון 07:11-07:43
 אינדיקטורים גלויים וסמויים – אינדיקטורים למשבר 
  בר ועומקואיתור והבנת המשתהליך 
 הטיפול במשבר 
 היציאה מהמשבר 
  התחלת הטיפול במשבר עתידי?איתור הנתונים והדילמה של 

 

  יוסי בן שלום
    DBSIיו"ר 

 הפסקה 07:43-01:11
 

 

 מה התחדש בעולם הדירקטוריון: - ההיבט המשפטי 18:00-19:00
 ההרחבה שחלה לאחרונה בהגדרת האחריות של הדירקטור 
 תמנות בתחיקה ובפסיקה ניתוח המגמות המס 
 השלכות על תפקוד הדירקטור ונושאי משרה 

  

 עו"ד אהרון מיכאלי
שותף, ליטיגציה מסחרית, 

ייצוגיות וחדלות פירעון, תובענות 
 זליגמן-גולדפרב

  טיפול נכון בסימני המשבר ובמשבר  - הדירקטוריון והמשבר בחברה 01:11-01:11
 עצמו:
 לפני המשבר-  

o איתור והפנמה – הסימנים המעידים 
o  כיצד עוברים לעשיית מעשה בעוד זמן )ולא לאחר

 הנפילה(
  בעת המשבר–  

o היכולת להגדיר את המשבר 
o הדינמיקה והכוחות הפועלים בעת המשבר 
o הערכות והתמודדות עם המשבר 
o שינויי מבנה ושינויים נוספים בעת משבר 

 קווים מנחים ולקחים לקחת הבייתה –ואחרי המשבר 
 

 ל מוטי קריסט
מומחה , NEST מנכ"ל, ד"עו

 בניהול משברים
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  , הדירקטוריוןומדידת אפקטיביות , מצבי פירוק חשיפות ביטוח, הובלת צמיחההדירקטוריון ו: – 4מפגש מספר 
 0107ר, פברוא 00 ', היום 

 מרצה נושא המפגש שעות

  התכנסות 03:31-00:11

00:11-07:11  
 

 – חשיפותסיכוני ביטוח ו –ה שיפוי וביטוח נושאי משר
 מה קיים ומה התחדש?

 המחשת נקודות כשל מהעבר 
  סעיפי מפתח -הפוליסה ונספח ההחרגותכיסוי  
 בניית יחסים לאורך זמןביטוח ו 
 פרמטרים לשיקול -תמיכת החברה בלקוח 
 "ומחירן "תאונות עבודה 
  כן או לא -תיחור ספקי ביטוח הדילמה של? 
  כיסוי או נפגע הכיסוי(עשה ולא תעשה )מתי אין 

 

 איציק מליק
 האודן ישראל, סוכנות  ,סמנכ"ל

     לביטוח כללי

מימוש הלכה למעשה  – CFO-ההנהלה וההדירקטוריון  07:11-07:31
 :של מדיניות צמיחה ופיתוח עסקים לאורך זמן

 מעורבות הדירקטוריון בקביעת מדיניות הצמיחה 
  ות התנהל –הדירקטוריון ורכישות ומיזוגים

בביצוע   CFO-הדירקטוריון וההנהלה וה
 רכישות ומיזוגים בהיקפים משמעותיים!

 לקחים ומסקנות  ו ומה ביום שאחרי 
 

 אלון גרנות 
CFO פרוטרום    

 הפסקה 07:31-01:11
 

 

 הסדרי מימון עת בלקראת, מועצת המנהלים וועדותיה  01:11-01:31
 .ופירוק

 רוק:יש משמעות רבה לאופן ביצוע הליך הפי
 משמעות ההימנעות  -טרום משבר והשלכותיו

 מעידיםהסימנים ה, ....מעשייה
 אופטימיזציה של התהליך והשאת ערך 
 הקריטיות של  - פירוקפנים רבות לניהול ה

  בזמן ועלותם! מהלכים -התהליך
  השונים מהלכיםהוהחובה להבין ההשלכות 
  וניתוחי אירוע רלוונטייםהמחשות הדגמות 

  

 ד"ר שלמה נס
 שותף מייסד, שלמה נס ושות'

 
  

נגמר עידן  – הערכת אפקטיביות פעילות הדירקטוריון 01:31-01:31
 הפסיביות, הגיעה העת למדוד!

  חובה חדשהThe obligation to contribute  
 !החובה לתרום

 הדרך למודל  -מודל הדירקטוריון האפקטיבי
 ם המודלויישו

 01 רעיונות מהירים לניהול אפקטיבי של 
 דירקטוריון

 ניהול סיכוני הדירקטוריון 
 איך זה נעשה? -הערכת אפקטיביות הדירקטוריון 

 

 עו"ד מישל אוחיון
 דין-מישל אוחיון ושות', עורכי

    יו"ר פורום הדירקטורים

  סיכום הקורס וחלוקת תעודות 01:31-01:11

 
. לייעוץ ספציפי על כל הנוגעים ופנות ליועץ נוגע ולתאר בפני ואיננו מחליף ייעוץלדוגמא הקורס עוסק בסוגיות נבחרות  -הערה חשובה

 ההקשרים על פי החוק והתקנות.כל היועץ את הבעיה הספציפית ו


