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  סוגיות נבחרות סוגיות נבחרות סוגיות נבחרות סוגיות נבחרות סוגיות נבחרות סוגיות נבחרות סוגיות נבחרות סוגיות נבחרות––––––––ניהול סיכונים פיננסייםניהול סיכונים פיננסייםניהול סיכונים פיננסייםניהול סיכונים פיננסייםניהול סיכונים פיננסייםניהול סיכונים פיננסייםניהול סיכונים פיננסייםניהול סיכונים פיננסיים

  .    פרטי הרשמה ומיקום, מועדים, תוכניתהלהלן 

  

.  שעות אקדמיות26הקורס הינו בן . למשתתפי הקורס יחולק אוגדן קורס לצורך החומרים המקצועיים הרלוונטיים

, כ ארבעה מפגשים" סה,)15:30-התכנסות ב (16:00-20:00: בין השעות, הקורס יתקיים בימים המפורטים מטה

  :בתאריכים הבאים

   2008 במאי 14 רביעייום   - 1 מפגש

   2008 במאי 21רביעי יום   - 2מפגש 

   2008 במאי 28רביעי יום   - 3מפגש 

   2008   ביוני  4רביעי יום   - 4מפגש 

  

  . אביב-תל, ) הנהלהחדר ישיבות  ( 20 קומה 25המרד  רחוב PwCבמשרדי 

  

  
       

  מ "בתוספת מע ₪ 2,800: מחיר ההשתתפות בקורס

   . הנחה%35לחברי פורום תינתן 
  .20%תינתן הנחה בסך  , חברי פורוםCFOs-לנרשמים העובדים בארגונים בהם ה

  .10% תינתן הנחה בסך PwCללקוחות 

  
  מומלץ להקדים ולהירשם לקורס שכן מספר המקומות מוגבל

 .מי שהשתתף לפחות בשלושה מפגשיםתעודה תוענק ל
 

  

  
  

 CFOפורו� : : : : לכבוד

 sec@cfo-forum.org     03 -5170918:  פקס03�5104555: 'טל

  :: במחירי� ובתנאי� המפורטי� מעלהניהול סיכוני� פיננסיי�ניהול סיכוני� פיננסיי�הריני להירש� לקורס 
 :         

 35%הריני חבר פורו� וזכאי להנחה של  •

 )מייל ונייד: יש להוסי� פרטי קשר( *20% הינו חבר פורו� וזכאי לכ� להנחה של  �CFOsהריני עובד בחברה בה ה •

  )מייל ונייד: יש להוסי� פרטי קשר(אינני חבר פורו�  •

 PWCהריני לקוח  •

 
 _________________________ :תפקיד  ____________________:ש�

 
   ______________________________________:חברה

 
   _______________________________________: מייל  ____________________:נייד
  

ביטול הרשמה החל עד שלושה ימי� ,  ממחיר ההשתתפות20% ביטול הרשמה עד שבוע לפני תחילת הקורס יחויב בדמי ביטול של :תנאי ביטול*
 משתת� שלא יודיע על ביטול �ל נא לשלוח בפקס או במייל את הודעת הביטו.  ממחיר ההשתתפות60%לפני תחילת הקורס יחויב בדמי ביטול של 

      .השתתפותו יחויב בתשלו� מלא
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  *:תוכנית הקורס מפורטת להלן

  2008 במאי 14 יום רביעי, 1מפגש 

    התכנסות  15:30-16:00

 CFO פורוםבמרכז השתלמויות  ,ל" מנכ,עפר לביא  דברי פתיחה  16:00-16:15

  :אסטרטגיה וטקטיקה של ניהול סיכונים פיננסיים  16:15-17:30

 וגזירת הטקטיקהתכנון אסטרטגיה  ◊

 יעדים אסטרטגיים וטקטיים  ◊

  בחינת אפקטיביות והתאמה לשינויים ◊

  חברת חיסונים פיננסיים, ל" מנכ-ר אדם רויטר"ד

  :הדגמה,  עקרונות-ניהול תיק חברה בעת משבר  17:30-18:00

 בניית התיק ומרכיביו ◊

 השפעות של שינויים מהותיים בסביבה העסקית ◊

 הדגמת רגישות ושינויים ◊

   תכנון וביצוע-ול הנכוןהטיפ ◊

  חברת חיסונים פיננסיים, ל" מנכר אדם רויטר"ד

   הפסקה  18:00-18:15

 : הלכה למעשה-ניהול אשראי בחברה  18:15-20:00

   כללי ובחברה-מדיניות האשראי, מאפייני הסביבה ◊

  תכנון מרכיב האשראי ובנייה נכונה ◊

  נקודות למיקוד בתכנון וביצוע ◊

  ניהול סיכוני האשראי ◊

  חיםלק ◊

החברה הישראלית , ח"ל בסס"דויד מילגרום מנכ

 לביטוחי אשראי

 

  2008 במאי 21יום רביעי  ,2מפגש 

    התכנסות  15:30-16:00

16:00-17:00 
תכנון , איתור וחישוב נכון,  בסל מטבעות מול השקלשינויים

 :והגנה

  הטעות הנהוגה ◊

  משפיעיםם  גורמים ופרמטרי-ממדי-ניתוח רב ◊

  כיצד מחשבים נכון ◊

  תכנון והגנות-? לעשותCFO-מה צריך ה ◊

 מרץ השקעות, ל"מנכ רמי תמרי

17:00-18:15  
המשמעות  :   ניתוח ולקחים-ומרכיביה ,   ההוראה– 2באזל 

  : ממוסדות פיננסיים לחברות במשק

  ? מה חדש–עיקרי ההוראה  ◊

  .במשק השפעת ההוראה על החברות ניתוח  ◊

  ?2ל מעקרונות באז" ללמוד" החברות מה צריכות ◊

,  מנהל האגף לבקרת סיכונים, ח בעז ליבוביץ"רו

  מזרחי טפחות

    הפסקה  18:00-18:15

15:15-20:00  IFRS-GAAP –והטיפול בסיכונים פיננסיים :  

◊ IFRS –וטיפול ,  ניתוח- וההשלכות על סיכונים פיננסיים
 חשבונאי

◊ GAAPS-הגישה לסיכונים פיננסיים והטיפול בהם  

 ניתוח והשוואה  ◊

 וגילוידיווח  ◊

, IFRS: לאור(מה נשתנה   -הדירקטוריון" הצגה בדו ◊
GAAP ,גלאי(  

מנהל המחלקה , שותף, ח משה פרץ"רו

         PwC2, המקצועית

  PwC, שותף במחלקה המקצועית, בני ספירשטיין
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  2008 במאי 28יום רביעי , 3מפגש 

    התכנסות  15:30-16:00

 כלי עבודה לקביעת -ננסייםמודל לחישוב וניתוח של סיכונים פי 16:00-18:30

  : מדידה ואופטימיזציה, יעדים

 כיצד קובעים יעדים איכותיים וכמותיים ◊

 שיטת החישוב ◊

  טווחים ומצבי קיצון-בדיקות רגישות ◊

◊ VARהדגמה- ככלי עבודה  

   סקירה וניתוח-מכשירים והגנות ◊

  טק מימון –'הדג,  ל" מנכ-סמןנה ויר מעי"ד

    הפסקה  18:30-18:45

  רוע י ניתוח א–ניהול סיכונים פיננסיים בחברת טבע   18:45-20:00

 מטבעית עולמית- בסביבה רב–תכנון וניהול  ◊

 ביצוע ובקרה  ◊

  לקחים ומסקנות ◊

  טבע,  VP Finance, ח דורון בלשר"רו

  טבע,  חשב ראשי , ח קובי אלטמן"רו

  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   2008 יוני 4יום רביעי , 4מפגש 

    התכנסות  15:30-16:00

  :כלים ממוחשבים לניהול סיכונים  16:00-17:45

 302 - ו402בקרת תהליכים  ◊

 ניהול בקרות וחסימות ◊

  חישוב,  מדיניות-הגנות מטבע ספציפיות ◊

   אורקלמנהל פתרונות פיננסיים  ,ח יורם זולנץ"רו

   הפסקה  17:45-18:00

18:00-19:00  BENCHMARKIG- ניתוח והשוואת כלי עבודה לניהול 

  :בין לאומית ומקומיתסיכונים פיננסיים בראיה 

 תאור הכלים ◊

 האפרמטרים לבחינת היעילות ויכולת השוו ◊

 מדידה ◊
  אופטימיזציה ובחירה ◊

מנהל תחום פתרונות בניהול , מנהל בכיר, ח חן חלק"רו

  PWCסיכונים  

 :CFO-ניהול סיכונים פיננסיים בעת החדשה ותפקיד ה  19:00-20:00

 CFO-ניהול סיכונים ותפיסת תפקיד ה ◊

  לתכנון ביצוע ובקרהממדיניות ◊

  דיון ולקחים ◊

, שותף מנהל מחלקה מקצועית, ח משה פרץ "רו

PWC  

  יתכנו שינויים*  חלוקת תעודות  
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ניהוליי� ומקצועיי� במגוו� רחב של , מעשיי�, מרכז ההשתלמויות של פורו� מנהלי כספי� ראשיי� מספק ידע וכלי� אקדמאי�
  . אלי והעולמינושאי� אקטואליי� במשק הישר

  
תכניות הלימודי� של המרכז מתמקדות בנושאי� ייחודיי� שמטרת� לסייע למנהל הכספי� במהל( דרכו המקצועית ובפיתוח 

  . הקריירה האישית
  

  :  מאפייני� ייחודיי�CFOלקורסי� של פורו� 
  
 . המעשיי� של מנהלי הכספי��תכני� הנבני� במיוחד לצורכיה �

 

 .מי יושב בקבוצת הלימוד חשוב לא פחות מהמרצי�.  המקד� את הקריירה�Networkingהלימוד הוא חלק מה �

 

 . השטח�יועצי� מהשורה הראשונה ומנהלי� בכירי� המביאי� את ניסיו, שילוב אקדמיה ברמה הבכירה ביותר �
  

 ). מובילי�CFOsועדת היגוי של (י מי שמכיר את הנושא מהשטח "תוכנית הלימודי� הייחודית נבנית ע �
  

  *�CFOו� הקורס מקבלי� המשתתפי� תעודה מטע� פורו� הבס �
  

  

  
  
  
  
  
  

  ::הנהלת מרכז ההשתלמויותהנהלת מרכז ההשתלמויות
  

      CCFFOOר פורו� ר פורו� ""יויו, , נגה קינ&נגה קינ&

oorrgg..ffoorruumm--ccffoo@@kkaaiinnaann  
  

  מרכז ההשתלמויותמרכז ההשתלמויות, , לל""מנכמנכ, , עפר לביאעפר לביא

oorrgg..ffoorruumm--ccffoo@@eedduu..ccffoo  
  
  � ומשאבי�� ומשאבי�מנהלת אירועימנהלת אירועי, , ברכה יאסיברכה יאסי

oorrgg..ffoorruumm--ccffoo@@mmrr  
  

  מזכירות הפורו�מזכירות הפורו�

oorrgg..ffoorruumm--ccffoo@@sseecc  
  
  

  ..התעודה מוענקת למי שהשתת� לפחות בשלושה מארבעת המפגשי� של הקורסהתעודה מוענקת למי שהשתת� לפחות בשלושה מארבעת המפגשי� של הקורס* * 

  
  
  
  
  
  
  
  
  


