
 

 

 

 

 השלישיאנו שמחים להודיע על פתיחת המחזור 

 CFOהכשרת מנהלי כספים  התכנית לניהול ומנהיגות עסקית:

 אביב -בתל מגיד במכון,  22.11.2016, שלישי יום :הפתיחה

להצטרף  אתכם מזמינים, ישראלEY -ו CFOפורום  בשיתוףהעברית,  האוניברסיטה מבית, מגיד ומכון עסקים למנהל הספר בית

 CFO-ה לעבודת הרלבנטיות וכלכליות מימוניות, חשבונאיות ומיומנויות ידע להקנות נועדה אשר ייחודית לימודים לתכנית

 ערך בעלי יישומיים כלים על דגש מתן תוך, העסקי מהמגזר היבטיםו אקדמיים היבטים משלבת התכנית. וארגונים בחברות

 .הישראלי ההון ושוק העסקים מעולם מעשיים case studies-ב נרחב ושימוש מירבי משמעותי

 המחזורים הקודמים בוגריהמלצות 

הקורס הכיל 'טעימות' ממגוון רחב של אספקטים איתם אמור להתמודד סמנכ"ל הכספים בחברה. תכנית הקורס הוכנה מתוך ”

המרצים נבחרו בקפידה, תוך מתן דגש על שילוב אופטימלי של העשרה תיאורטית וידע מעשי. אפשר נראה כי מחשבה רבה ו

             לומר שמכל שיעור למדתי לפחות עניין אחד שיכול לשמש אותי בעבודתי הנוכחית ובתפקידיי העתידיים"

 מנהל מחלקה כלכלית, כימיקלים לישראל בע"מ                                                                          ,אלי אלבז

תכנית הלימודים מקיפה, מובנית ומורכבת הן מאלמנטים תיאורטיים והן מפרקטיקה וניסיון של המרצים, אשר תורמים ”

 ."CFO-בעבודת הלהרחבת האופקים במגוון רחב של אספקטים 

 בנק הפועלים פיננסי ומידע ניהולי,ארז יוסף, מנהל אגף 

 ".בארגון CFO-לתפקיד ה הנדרשים, וידע חדשים לכלים חשיפה לי ונתנה וידע ניסיון בעלי מרצים ידי-על הועברה התכנית”

 השקעות דש מיטב, ראשי חשב, בנישתי יובל

 הקורס. נושאים במגוון העסקי במגזר הקלעים מאחורי הנעשה לש שונות מזוויות הבנה המעניק ומעשיר מקצועי, ייחודי קורס”

 ”.העסקי המגזר לעבר הצופה לרגולטור שונה ראייה זווית מעניק

 ישראל בנק, מנהל כספים, הלוי-נגר דרור

 הקורס תרם רבות ברמה הפרקטית היות והועלו נושאים שעימם מתמודדים מנהלי הכספים מדי יום."”

 EMCכלכלית  ,מנהלת מחלקה ,אונגרחגית 

 המרצים צוות

  .בתחום מקצועי ניסיון עתירי העסקי מהמגזר ובכירים האקדמיה מן ידע מומחי יובילו הלימודים תכנית את

דן איציק אבידור; אביעד אבני; קרן אצלאן; יהודה בן אסאייג; אירית בן דב; גדי ברייר; טל ברנר; שרון גזית; : השניבמחזור  המרצים

ישי יפה; חיים ישראל; אלון לוי; טל מוזס; ענבל פולק; אמיר  ;אלי יונס ;אייל וינטר ;צבי וינר ; רונית הראל בן זאב; דורון הרמן; גלאי

  ; טל קליין; יוג'ין קנדל; ארז רוזנבוך; שרון שולמן; רונן שפר; אורלי שדה.אייל קלייןקביאטקובסקי; נגה קינן; 

 הלימודים מתכונת

 ., במכון מגיד בתל אביב16:30-20:00מפגשים שבועיים, בימי שלישי,  14, על פני אקדמיות שעות 56

 היעד קהל

, כלכלניםהבכיר, ובהם   כספיםעתידם בתחום ניהול ה את הרואים, וחברות בארגונים מפתח ואנשי כספים למנהלי מיועדת ההכשרה

  ...ועוד, דירקטורים  חשבים

 עלות התכנית

9,600  .₪ 

 בלבד. ₪  7,680, איגוד הכלכלנים כמו גם העובדים בחברותיהם: CFOלחברי פורום 
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