קורס ניהול זמן ל – CFOs-האתגר הבלתי אפשרי
הקורס ,בן  26שעות אקדמיות ,יתקיים במשך ארבעה מפגשים ,בשעות) 16:00-20:00 :התכנסות ב:(15:30-
◊ מפגש  - 1יום שני  7לינואר 2008
◊ מפגש  - 2יום שני  14לינואר 2008
◊ מפגש  - 3יום שני  21לינואר 2008
◊ מפגש  - 4יום שני  28לינואר 2008
הקורס יתקיים במשרדי קסלמן ןקסלמן  PwCרחוב המרד  25קומה  ,20תל-אביב.

תודת הפורום לנותני החסות לקורס זה:

מחיר ההשתתפות בקורס ₪ 2,800 :בתוספת מע"מ
הנחות :לחברי פורום תינתן  35%הנחה.
לנרשמים העובדים בארגונים בהם ה CFOs-חברי פורום ,תינתן הנחה בסך .20%
ללקוחות  PwCתינתן הנחה בסך ) 10%אין כפל הנחות(.

מומלץ להקדים ולהירשם לקורס שכן מספר המקומות מוגבל
תעודה תוענק למי שהשתתף לפחות בשלושה מפגשים.
לכבוד
פורו CFO
טל' 035104555 :פקס03- 5170918 :

הריני להירש לקורס ניהול זמ
◊
◊
◊
◊

sec@cfo-forum.org

במחירי ובתנאי המפורטי מעלה:

הריני חבר פורו וזכאי להנחה של 35%
הריני עובד בחברה בה ה  CFOsהינו חבר פורו וזכאי לכ להנחה של ) *20%יש להוסי פרטי קשר :מייל ונייד(
הריני לקוח  PwCוזכאי להנחה של 10%
אינני חבר פורו

ש  _________________:תפקיד _________________:חברה______________________________________:
נייד ____________________:מייל_______________________________________:

*תנאי ביטול :ביטול הרשמה עד שבוע לפני תחילת הקורס יחויב בדמי ביטול של  20%ממחיר ההשתתפות ,ביטול הרשמה
החל עד שלושה ימי לפני תחילת הקורס יחויב בדמי ביטול של  60%ממחיר ההשתתפות .את הודעת הביטול נא לשלוח
בפקס או במייל  משתת שלא יודיע על ביטול השתתפותו יחויב בתשלו מלא.

קורס ניהול זמ לCFOs
מפגש  1תאריך :יום שני  7לינואר 2008
15:30-16:00

התכנסות

16:00-16:10

דברי פתיחה

עפר לביא מנכ"ל ,מרכז השתלמויות בפורום CFO

16:10-17:45

אימון בניהול זמן

הדס מנור

17:45-18:00

הפסקה

18:00-18:30

מחשבות על קריירה של CFO

נגה קינן ,יו"ר פורום CFO

18:30-20:00

'מודל הטווח המלא של המנהיגות' היכן מסתתרים 'גנבי
זמן' אישיים וארגוניים מהותיים.

יוסי בר נחום ,יועץ ארגוני ומנחה בכיר ZOOZ

מפגש  2תאריך :יום שני  14לינואר 2008
15:30-16:00

התכנסות

16:00-17:15

אימון בניהול זמן

הדס מנור

17:15-18:15

האם הזמן הוא האתגר?

משה חורב ,מנכ"ל אורקל ישראל

18:15-18:30

הפסקה

18:30-20:00

ניהול זמן  -משפחה כשדה אימונים להתפתחות הקרירה

ד"ר אורניה ינאי ,שותפה בעמי עסקים משפחתיים

מפגש  3תאריך :יום שני  21לינואר 2008
15:30-16:00

התכנסות

16:00-18:00

משולחן העבודה האישי – מיקוד ושליטה במשימות ,ניהול
יעיל יותר של הזמן שולחן העבודה

18:00-18:15

הפסקה

18:15-19:30

משולחן העבודה האישי )המשך(

איריס טייכר

19:30-20:15

אימון בניהול זמן

הדס מנור

איריס טייכר ,מנהלת שותפה ב TACK

מפגש  4תאריך :יום שני  28לינואר 2008
15:30-16:00

התכנסות

16:00-17:15

אימון בניהול זמן

17:15-18:00

TBA

18:00-18:15

הפסקה

18:15-19:15

ניהול זמן  -במציאות של אילוצי זמן בלתי אפשריים

19:15-19:45

TBA

19:45-20:00

סיכום וחלוקת תעודות

הדס מנור

דני בלונדהיים ,יועץ ארגוני ומנכ"ל תנופה
*יתכנו שינויים

מרכז ההשתלמויות של פורו מנהלי כספי ראשיי מספק ידע וכלי אקדמאי  ,מעשיי  ,ניהוליי ומקצועיי במגוו רחב של
נושאי אקטואליי במשק הישראלי והעולמי.
תכניות הלימודי של המרכז מתמקדות בנושאי ייחודיי שמטרת לסייע למנהל הכספי במהל* דרכו המקצועית ובפיתוח
הקריירה האישית.
לקורסי של פורו  CFOמאפייני ייחודיי :
 תכני הנבני במיוחד לצורכיה המעשיי של מנהלי הכספי .
 הלימוד הוא חלק מה Networkingהמקד את הקריירה .מי יושב בקבוצת הלימוד חשוב לא פחות מהמרצי .
 שילוב אקדמיה ברמה הבכירה ביותר ,יועצי מהשורה הראשונה ומנהלי בכירי המביאי את ניסיו השטח.
 תוכנית הלימודי הייחודית נבנית ע"י מי שמכיר את הנושא מהשטח )ועדת היגוי של  CFOsמובילי (.
 בסו הקורס מקבלי המשתתפי תעודה מטע פורו ה* CFO

הנהלת מרכז ההשתלמויות:
נגה קינ ,יו"ר פורו CFO
kainan@cfo-forum.org
עופר לביא ,מנכ"ל ,מרכז ההשתלמויות
cfo.edu@cfo-forum.org
ברכה יאסי ,מנהלת אירועי ומשאבי
cfo.edu@cfo-forum.org
מזכירות הפורו
sec@cfo-forum.org

