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   סוגיות נבחרותסוגיות נבחרות  ––מימון מימון קורס קורס 

41024102  
 

, במשרדי מנורה מבטחים פנסיה, צ"בשעות אחה, ליולי 13.12.71.01 חמישי בימי, קורס יתקיים בארבעה מפגשיםה
 .רמת גן, 2בוטינסקי 'ז, מגדל משה אביב

 
 . CFOsדלג על נושאים שבידע מוקדם של שואף לולפיכך  CFOs-מיועד ל , מתמקד בסוגיות נבחרות  הקורס

 .נושא המימון ואתגריוזהו קורס יעיל ביותר העוסק בליבת 
 
 

  1מפגש מספר  

 7311ליולי  13-חמישי  ה יום 

 התכנסות 03:51-00:11
 

 

  -  דברי פתיחה 16:00-16:30
  בקורס  מה 
 נגיעות -מרכזיות המימון חוצה גבולות ככלי בקבלת החלטות 

  עפר לביא
מויות מרכז השתל, ומנהל אקדמי ל"מנכ
 CFOום פור

16:30-17:30 
 

 I.D.B  ניתוח אירוע, Lessons learned – מימון בעת משברהניהול 
  מתי היא יעילה ומתקיימת ומה התנאים  –מדיניות

 ? המעמידים אותה בספק
  סימני , השפעות אקסוגניות ואנדוגניות –עננים ברקע

 .התהליך -אזהרה ומעבר לתכנית פעולה
  התנהלות במשברIDB –  

 תאור התהליך ואספקט המימון 
 ה-CFO  מול גורמי ההחלטה 

  לקחים ל-CFO  תהלקחת הבי 
 סיכום 

 שוני אלבק
 'פישר בכר חן וול אורין ושות, יועץ, ד"עו

 IDBל "לשעבר משנה למנכ

  הפסקה 03:51-03:73

 :חוב ואופציותעל  - הרצאת אורח 03:73-08:73

 ת השימוש במודל האופציות להערכת חוב בחברו
 ציבוריות

 התאוריה ואופן השימוש בנתונים 
 ניתוח והדגמה 

  אמיר ברנע 'פרופ
, ס אריסון למנהל עסקים"בי, דיקן מייסד

 המרכז הבינתחומי הרצליה

 :ת ככלי עבודה לקבלת החלטותיהתכנית העסק 08:73-01:11
 ם אסטרטגייםיתכנית עיסקת משולבת יעד 
 שילוב התכנית בדוחות החברה ובתזרים 
 רותיעבודה ובדיקות סב הנחות 
 וככלי עבודה התכנית כמשקפת מציאות דינמת 
  מול ההנהלה והבורד העיסקיתהתכנית 
 ה-CFO  כמוביל התכנית העיסקית 

 

 אלון גרנות
וחבר  פרוטרום  CFO-ל ו"משנה למנכ

 CFOועדת ההיגוי של פורום 
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   7מפגש מספר 

 7311יולי  12חמישי יום 

 התכנסות 03:51-00:11
 

 

 מודל מעשי -מדיניות אשראי לקוחות ומערכות פיננסיות בחברה 00:11-00:73
 Full Turn key  -  גישת מעשית לאשראי לקוחות 
 מערכת ניהול אשראי: 

o מטרות ותהליך 
o תאור המערכת 
o קביעת האשראי 
o בחינת יעילות 

 התנהלות כשאין ערבויות 
 מערכת ב יםמעקב ובקרה אפקטיביים משולבERP 
 ומחירן תאונות עבודה! 
 כלי עבודה ל-CFO  כמנהל התהליך 

 זיו סין מליה
CFO פלקסטרוניקס 

 פרספקטיבה  - אתגרי המימון בעשור הקרוב בעולם העסקים המודרני 00:73-03:73
 :CFO-כלכלן ותפיסתו את תפקיד ה CEOשל 

 מימון חברות בתקופת ריבית עולה 
 תהשפעת הניהול הפיננסיי על הממון השוטף ומימון השקעו 
 מקורות הממון בעשור הקרוב 
 תפקיד ה-CFO  ל"כאחראי על המימון בעיני המנכ 

 יוסי זינגר
 ל גרנית הכרמל "מנכ

 

  הפסקה 03:73-08:11

 -שות רבות על פני זמןישל רכתכנון וביצוע  –רכישות ומיזוגים ומימון   08:11-00:11
 ?מה המפתחות להצלחה נמשכת מול כשלונות רבים בכל העולם ?כיצד

 מדיניות רכישות ומיזוגים בחברה 
o  בניית המדיניות 
o התאמתה לחברה 
o רכיבי מפתח במדיניות 

 מימונן והניהול ביום שאחרי, הרכישות, תהליך התכנון 
  כשלהצלחה נקודות 
 עשה ואל תעשה לפני בעת ואחרי...PMI 
 תפקיד ה-CFO  בכל שלבי התהליך 
 לקחים! 

 משה אטיאס
CFO טריקסמ 

 
 
 
 
 
 
  
 

 Corporateמימון  00:11-01:11
 

 אייל דשא
CFO טבע, ל בכיר"סמנכו 

 CFOוחבר וועדת ההיגוי בפורום 
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  0 פרמפגש מס

 7311יולי  71יום חמישי 

 התכנסות 03:51-00:11
 

 

 עלויות מימון בהיבטי מס 16:00-17:15
 שילובו בהשגת ו חשיבות התכנון המוקדם -תכנון מס

 !  לכות המהותיות על התוצאותהשניתוח ההיעדים ו
 תאונות עבודה ) גלויות וסמויות: אופייניות -תקלות

 (ומחירן
 כיצד. איתור ומימוש -הזדמנויות? 
 ניתוח השלכות המיסוי 
 דוגמאות פרקטיות מחיי המעשה. 
 תפקיד ה-CFO – מרכזיותו בתחוםו! 

 שרון שולמןח "רו
ארנסט אנד  ,שותף מנהל מחלקת מיסים

 יאנג ישראל
 

 דירוג חברות ושיקולי היבטי המימון 17:15:18:15
 ולא )לאן אנחנו הולכים ומה עושים  -ניתוח מאקרו

 ...(עושים
 בדירוג חשיבות מרכיבי המימון 
 ניתוח -יתרונות הדרוג המקומי על הדירוג הבין לאומי 
 ניהול הדירוג לאורך זמן: 
o  דגשים ומבחן אמינות הסיפור –קביעת הדירוג 
o לאורך זמן השלכותו שיקולים, ליךתה -הורדת דירוג! 
o כדי להגיע לשדרוג מה צריך לקרות  -שיפור דירוג... 
 שוטף ובעת משברהדירוג מבחן ה -מניסיון העבר 

 מקומי וגלובאלי
 חברת הדירוג והאינטראקציה מול ה-CFO   כגורם

 בתחילת הדרך ולאורך זמן מפתח
 לקחים לקחת הבייתה... 

 ערן היימר
   ל מידרוג"מנכ

  הפסקה 08:03:08:51

גיוון מקורות מימון בסביבה של מחיר כסף נמוך ונזילות  08:51-01:11
 . פיתוח מקורות מימון חלופייםב  CFO-חובת ה. אינסופית

 :יד על הדופק למניעת נזקים פוטנציאליים עצומיםהעם 
 הנפקות , איתור מקורות המימון לסוגיהם

 בשוק משתנה
 פרופיל האשראי של החברה 
 איך וניתוח , מתי  –י בנקאי וחוץ בנקאי אשרא

 השוואתי
 אשראי אחר? 
  כיצד לבנות תחרות בונה –תחרות 

o בניית תרחישים 
o אומנות התיחור 
 מכשירים פיננסיים 
  ביצוע ומי מוביל את , תכנון –סינדיקציה

 ?העסקה
 ח רגיל ומיוחד"איגו 
 התאמה דינמית לצרכי : אופטימיזציה

 שקעותלפתוח עסקים וה, בשוטף: החברה
 מסקנות ל-CFO  זה הבייבי "תה לקחת הבי

 "!שלך

 אערן עזר
 קבוצת טבע, הגזבר הגלובאלי
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   1מפגש מספר  

 7311יולי  01חמישי יום 

 התכנסות 03:51-00:11
 

 

 :והשלכותיול "אירוע מס בחו 00:11-03:11
 בעת היציאה לדרך מה לא לקחנו בחשבון  – תנאי כניסה למצב

 ?ומדוע
 דיווח והערכת מצב – ראשונות התרעות 
 עומקוהבנת מימדיו וגילוי המשבר ו 
 איתור וניהול 

o הנכונה החשיבות של התגובה הראשונית 
o מסרים גלויים וסמויים וחשיבותם 
o התנהלות מול המוסדות 
o התנהלות מול הציבור 

 מפקח/תפיסת החברה בעיני הגורם המבקר 
 כדי שלא יקרה בעתיד כללים להתמודדות נכונה....! 
  תפקיד המרכזיות ותה לקחת הבילקחים כלליים-CFO 

 

 יובל ינאי
CFO וחבר  ינג לשעבר'יוון אימגג

 CFOוועדת ההיגוי בפורום 

בלתי "-הפיכת ה, תכנון ומכשולים –לאסותא בהיקף גדול גיוס ההון  03:11-0851
 -מוביל ומתכלל האירועכ CFO-תפקיד ה" אפשרי"-לכאורה ל, "אפשרי

 :ניתוח אירוע
 כנון ומהלךת 

o אסותא במשבר ערב המהלך 
o תכנון אסטרטגי והצבת מטרות 
o תכנון לגיוס אפקטיבי בהקפים גדולים 
o מקורות ושיטה 

 משברים ופתרונות -שלבי הביצוע 
o והפתרונות! ??"בעיות סף" – התהליך ומהמורות! 
o מהלך דו שלבי מחושב תוך בקרת  -הסיכון והסיכוי

 סיכונים
o מ המורכב"המו 
o מקורות ושיטה 

 סיכום מעשה 
o רונןפתניתוח הרכיבים הקריטיים ובעיות הסף ו 
o רכיבים קריטיים לכשל ולהצלחה 
o ניהול ובקרת הסיכון המחושב 

  כיצד עמדנו בתכנית !לאחר מעשהמבחן התוצאה  –היום שאחרי! 

 פינו צרויה
 אסותא מרכזים רפואייםל "מנכ

  הפסקה 08:51-08:73

 :וסיכום ורי בדיםסיפ, מימון: כוםיהרצאת ס 08:73-00:73
  תהלקחים ומה נתן לקחת הבי ...סימטרון וטלדוראירועי! 
  לגבי וההשלכותמימון בתהליכי קבלת החלטות התפקיד: 

o הנהלת החברה 
o מועצת המנהלים 
o משקיעים 
o מקורות המימון 

 יוסי בן שלום
 ר טלדור"יו' וס DBSIמייסד 

 לביאעפר  קת תעודות וסיכום וחל 00:73-01:11  
מרכז , נהל אקדמיומל "מנכ

 CFOהשתלמויות פורום 

 בתכנית יתכנו שינויים*   


