מיזוגים ,רכישות ושינויי מבנה בראיה בין לאומית – סוגיות נבחרות
שיתוף מניסיונם של  CFOsמובילים) -טבע ,מכתשים,פרוטרום( עם ניתוחי אירוע קונקרטיים ולקחיםלקחת הביתה
מומחים מובילים במשק ב :רכישות ומיזוגים ,שינויי מבנה ,סוגיות מס ,משפט DD ,ועודניתוחי אירוע ולקחים מעשייםפאנל מומחים לשאלות ותשובותייחודיות הקורס:
דיון בסוגיות נבחרות מעשיות – הכוללות נקודות כשל ונקודות ערך בתהליך התכנון ,הביצוע והבקרה .ומניעת "תאונות עבודה" שמחירן
פרוהיביטיבי!
ערך מוסף מעשי -בחרנו להתמקד בסוגיות נבחרות מעשיות כדי לתת ערך מוסף ייחודי למנהל ,ל CFO -והחשב ומי שמעורבים בתהליך עם
לקחים לקחת הביתה וליישם ל'מחר בבוקר'.
ניתוחי אירוע ולקחים של שלושה  CFOsמובילים שהסכימו לשתף אותנו בנסיונם -אנו מביאים במסגרת הקורס ניסיון מהשטח -של שלושה
 , CFOsקולגות בחברות מובילות ,שיציגו תהליכים וסוגיות כשל ומינוף חשובות מאד למיצוי התהליך עם ניתוחי אירוע קונקרטיים ) הערה
חשובה -מטבע ה דברים לא בכל ניתוח אירוע ניתן יהיה לציין שמות ספציפיים אך הדיון בסוגיות עצמן יהיה קונקרטי ,משמעותי ועם לקחים
חשובים(....
סגל מרצים ייחודי ומומחים מובילים במשק – זהו מקבץ ייחודי של מרצים הכולל ,מעבר ל ,CFOs-מרצים מובילים מארנסט & יאנג ישראל,
משרד עו"ד ) ZAG-S&Wעם מומחה שיבוא מחו"ל במיוחד לטובת הקורס( ,משרד עו"ד תדמור ושו"ת ומרכז ההשתלמויות המתקדמות של
הפורום – .פירוט בסילבוס.
בין המרצים ומשתתפי הפאנל:













רו"ח יורם טיץ  ,שותף ,מנהל ארנסט & יאנג ישראל
שמואל זיסמן ,שותף מייסד) ZAG-S&W ,זיסמן ,אהרוני ,גייר ושו"ת(
אבירם להב -מנהל פיננסי ראשי ,מכתשים אגן
אלון גרנות ,סמנכ"ל כספים ,פרוטרום
קובי אלטמן ,VP finance ,טבע
רו"ח שרון שולמן ,שותף ,מנהל מחלקת מסים ,ארנסט & יאנג ישראל
ד"ר תמיר שאנן ,מנהל מחלקת מיסיםZAG-S&W ,
Mr. Harvey Bines, Partner, ZAG-S&W
רו"ח ירון הר-צבי ,שותף  ,מנהל מחלקה מקצועית ארנסט & יאנג ישראל
רו"ח יורם זולנץ ,מנהל פתרונות פיננסיים ,אורקל ישראל
עו"ד טלי ירון אלדר ,שותפה בכירה ,משרד תדמור ושות' -לשעבר נציבת מס הכנסה
עפר לביא ,מנכ"ל ומנהל אקדמי ,מרכז השתלמויות מתקדמות ,פורום CFO

מה בתכנית הקורס המפורטת?
לסילבוס מפורט -ראה נספח .הסילבוס כולל את המרצה ,כותרת ההרצאה וכותרות משנה ,כדי שתוכלו לעמוד על התכנים .אנו נוהגים
להפיץ את המצגות ברשות המרצים.
מועד ומיקום הקורס
להלן מועדים ומיקום ההרצאות )לתשומת לב :ההרצאות ינתנו ב 2-מקומות שונים 2 :הרצאות ראשונות במשרדי ארנסט & יאנג ישראל ו2-
הרצאות נוספות במשרדי זיסמן אהרוני גייר:ZAG-S&W ,
הרצאה ראשונה 1 :לספטמבר  ,משרדי ארנסט & יאנג ישראל ,רחוב עמינדב 1
הרצאה שניה  8 :לספטמבר  ,משרדי ארנסט & יאנג ישראל ,רחוב עמינדב 1
הרצאה שלישית 11 :לספטמבר ,משרדי משרד עו"ד  ,ZAG-S&Wשדרות רוטשילד  ,11-11קומה 7
הרצאה רביעית 22 :לספטמבר ,משרדי עו"ד  ,ZAG-S&Wשדרות רוטשילד  ,11-11קומה 7
לתשומת לבך ,מספר המקומות מוגבל וכן יתכנו שינויים.
נשמח מאד להשתתפותך -מומלץ!
עפר לביא,
מנכ"ל מרכז השתלמויות מתקדמות ,פורום CFO
טלפון , 03-5104555:נייד054-4942171 :

