05.03.2017
התכנית לניהול ומנהיגות עסקית -הכשרת מנהלי כספים CFO
מחזור  , 3הפתיחה :יום שלישי 22.11.2016 ,
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 22.11.16-
| 17.01.17 | 10.01.17 | 03.01.17 | 20.12.16 | 13.12.16 | 06.12.16 | 29.11.16
07.03.17 | 28.02.17 | 21.02.17 | 14.02.17 | 07.02.17 | 31.01.17 | 24.01.17
אין לימודים -27.12.16 :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

limudim@magid.org.il 02-5422025
מכון מגיד ללימודי המשך , 02-5422019
*

מס'
מפגש

תאריך

שעות

נושא המפגש

1

יום שלישי
22.11.2016

16:30-18:30

כלכלה -
שיעור מעשי

19:00-20:00

מכרזים

2

יום שלישי
29.11.2016

3

יום שלישי
06.12.2016

4

יום שלישי
13.12.2016

5

יום שלישי
20.12.2016

פירוט

גב' לילי גלובמן
VP Planning & Analysis
ECI
מכרזים – שיעור מעשי בתמחיר
וכלכלת מכרזים ומכרזים עסקיים
מורכבים

גב' לילי גלובמן
VP Planning & Analysis
ECI

הגדרת תפקיד ה – CFO-קווים
מנחים למצוינות בתפקיד

גב' מיכל קורן  ,עו"ד [חשבונאית]
מנהלת תוכן פורום CFO
ומנכ"ל ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק

16:30-17:00

בחינה אסטרטגית
של תפקיד הCFO-

סגל המרצים

ד"ר יבגני מוגרמן
מנהל אקדמי

ניהול סיכונים

פרופ' צבי וינר
האוניברסיטה העברית

תפקיד מנהל הכספים בעולם
העסקים של ימינו

מר ארז רוזן
קבוצת רוזן

מורכבות תפקיד הCFO -

מר רונן בראל
יו"ר
 EYישראל

17:00-18:30
19:00-19:30
19:30-20:00

16:30-18:00

מאקרו כלכלה ומימון
תאגידי

18:30-20:00

16:30-18:00

מקורות המימון של
הארגון

18:30-20:00

יום שלישי
27.12.2016

16:30-20:00

סדנה
קבלת החלטות

מאחורי הקלעים של
הכלכלה העולמית

מר אייל קליין
מנהל סקטור מסחר
בנק מזרחי -טפחות

אסטרטגיה מימונית

מר אלי יונס
החשב הכללי ומנהל של שלושה
בנקים ,לשעבר

 :Case studyתהליך המעבר
מחברה משפחתית לחברה
ציבורית

מר רונן שפר
CFO
קבוצת ארקיע

אסטרטגיה ניהולית מקומית וזרה

גב' דנה אלכסנדרוביץ
CFO
מיקרוסופט ישראל
פרופ' אייל וינטר
המרכז לחקר הרציונליות
האוניברסיטה העברית

אין לימודים -חנוכה

limudim@magid.org.il 02-5422025
מכון מגיד ללימודי המשך , 02-5422019
*

מס'
מפגש

תאריך

שעות

6

יום שלישי
03.01.2017

16:30-18:00

7

יום שלישי
10.01.2017

8

יום שלישי
17.01.2017

9

יום שלישי
24.01.2017

10

יום שלישי
31.01.2017

נושא המפגש

פירוט
תמיכת המדינה ועידודה
לחברות הזנק

סגל המרצים
פרופ' יוג'ין קנדל
CEO
Start Up Nation Central
פרופ' עומר מואב

18:30-20:00
אתגרי הצמיחה הכלכלית

University of Warwick

16:30-18:00

תקציב המדינה – אופן הכנתו
והשפעתו על המשק

מר אמיר לוי
ראש אגף התקציבים
משרד האוצר

18:30-20:00

חשיפות ה , CFO-ממשל תאגידי
ואכיפה מנהלית

עו"ד ארז רוזנבוך
משרד רוזנבוך

16:30-17:15

תפקיד ה – CFO-תפיסת
התפקיד בארגונים שונים

רו"ח איתמר בן מאיר
CFO
מוריה

17:15-18:00

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

מר אביעד אבני
CFO
אינטל ישראל

18:30-20:00

מיזוגים ורכישות –
הובלת ה CFO-בתהליכים
מורכבים

עו"ד שרון גזית
משרד גולדפרב-זליגמן

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

16:30-17:30

פרופ' אורלי שדה
האוניברסיטה העברית

סדנה
מימון התנהגותי
וכלכלה התנהגותית
מהפיכות פנסיוניות ואחריות

מר ירדן פלד

ה CFO-לשכר העובדים

מנהל מטה שיווק ודיגיטל
מנורה מבטחים ופנסיה

18:00-18:50

תפקיד ה CFO-בדירוג החוב של
החברה

18:50-20:00

תפקיד ה CFO-בקשר מול
אנליסטים ושוק ההון

גב' רונית הראל בן זאב
מנכ"ל
מעלות S&P
מר חיים ישראל
ראש תחום מחקר תקשורת
Bank of America, Merrill lynch
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מס'
מפגש

תאריך

שעות

נושא המפגש

11

יום שלישי
07.02.2017

16:30-18:00

מיזוגים ורכישות

12

יום שלישי
14.02.2017

13

יום שלישי

פירוט

סגל המרצים
פרופ' אסף חמדני
האוניברסיטה העברית

18:30-20:00

16:30-18:00

מתפקיד ה CFO-להובלת
החברה כמנכ"ל

18:30-20:00

הובלת התהליך השלם :ממימון
ל– post-merger integration-
עסקת רכישת יפנאוטו בידי
סמל"ת

16:30-18:00

ניהול אסטרטגיית מס -תפקיד
מנהל הכספים

רו"ח ירון כפרי
שותף ,מחלקת מיסוי בינלאומי
 EYישראל

18:30-19:15

שיקולי מסים בהובלת
אסטרטגיה

ד"ר דורון הרמן ,עו"ד

19:15-20:00

הערכות שווי ומודלים מימוניים

21.02.2017

14

יום שלישי
28.02.2017

15

יום שלישי
07.03.2017

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

16:30-18:00

תקציב ,בקרה,
לוגיסטיקה

18:30-20:00

ממשל תאגידי ושכר
מנכ"לים

16:30-17:45

ניהול המשאב
האנושי; סדר יום של
מנהל כספים; דבר
הדירקטור

תקציב ,בקרה  ,לוגיסטיקה-
שיפור תהליכים

טבע
רו"ח יובל זילברשטיין
מנכ"ל
פרומתאוס
מר אלון לוי
שותף ,מנהל קבוצת ייעוץ
 EYישראל
פרופ' בני לאוטרבך

ה CFO-כtrusted advisor-
לבעלים

תפקיד ה360 CFO -
ה CFO-והדירקטריון ,ציפיות
ההנהלה והדירקטוריון מהCFO-
וה CFO-כדירקטור בחברות
בנות
ניהול המשאב האנושי

18:15-19:30

סמנכ"ל בכיר ,מנהל המיסוי הגלובאלי

גב' יעל אלון
CFO
קבוצת או.אר.אס
גב' תמר רובינשטיין
מנכ"ל
קבוצת נאוסיטי
מר אורי בירנברג
CFO
רדקום
גב' גליה אלוני
סמנכ"ל משאבי אנוש
 EYישראל

19:30-20:00



סיכום
וחלוקת תעודות

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