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הגדרת הצורך וניהול החוב
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היורדות
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התמודדות והצלחה
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הכנה להנפקה מוצלחת וכפולה
אילן הדר  CFOפואמיקס
תנובה – *CASE STUDY
יעקב חן  CFOתנובה
מעבר צה"ל דרומה  -הזדמנויות ואתגרים
אל"ם אורלי שטרן ,ראש מחלקת תשתיות ופיתוח ,צה"ל
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