
 

 למוסמכים   תפנית

 הכשרה ניהולית להתפתחות ולקידום אישי ומקצועי

 
 

 התאגידי הממשל בעידן לדירקטורים וחשבונאיות משפטיות מיומנויות

 של תפקודם על רב דגש מושם, בעקבות המשברים הפיננסיים והכלכליים ,האחרונות בשנים

אך לפני חודשים בודדים  .מתפקידם הנגזרת האחריות ועל ציבוריות בחברות דירקטורים

 לידע הבכיר משרה ונושאי דירקטוריםכפועל יוצא נדרשים , נכנס לתוקף חוק אכיפה מנהלית

 וכן, בפרט חשבונאיוה המשפטי ובתחום בכלל העסקים עולם בתחומי ומעודכן מעמיק, נרחב

 . המיטבית בצורה עבודתם לביצוע יישומיים לכלים

 : הקורס מטרת

, משפטייםה להיבטים הנוגע ,רלוונטי ידע נהל עסקיםיהתואר השני במ למוסמכי להקנות

 הרלוונטיות מיומנויות ולפיתוח ציבורית בחברה דירקטור כהונת של ניהולייםהו החשבונאיים

 ההשתלבות סיכויי קידוםול בתחום העוסקים של תפקודם לשיפור יישומיים כלים וכן, לתפקיד

 לכהונתו הנוגעות המרכזיות בסוגיות דיון יכלול הקורס. כדירקטורים לכהן לשואפים בתחום

 השינויים על בדגש, אחריותו ותחומי חובותיו, תפקידיו, ציבורית בחברה דירקטור של

 החדשות והמגמות ערך וניירות החברות בתחום וברגולציה בחקיקה השנה שחלו הנרחבים

 . התאגידי הממשל בתחום

 :הלימוד שיטת

 וסימולציות אקטואליים אירועים בניתוח משולבות, פרונטליות הרצאות על מבוסס הקורס

 .ומצגות מקצועי חומר למשתתפים יחולקו הקורס במסגרת ".הישיבות מחדר"

  :הקורס משך

 הספר בית – תפנית מטעם גמר תעודת תוענק הקורס למסיימי .אקדמיות שעות 50

 .הפתוחה האוניברסיטה של למנהלים

 :הקורס מתכונת

במרכז הלימוד  17:00-21:00 שילמד בשעות ,אקדמיות שעות 5 של מפגשים 10: ערב קורס

 .רמת אביב, של האוניברסיטה הפתוחה בקלאוזנר

 : מחיר הקורס

3,500 ₪  

 .חומרי לימוד וכיבוד, מחיר זה כולל רישום

 



 : הקורס תכנית

 מפגש
 'מס

 תאריך
 המפגש

 מרצה ההרצאה נושא

 קורס פתיחת 20.12.11 1
 הממשל עידןב דירקטורה של ואחריותו תפקידו - מבוא

  התאגידי
 הממשל כללי בין ההבדלים עיקרי וסקירת חברות סוגי

 חברה לעומת ציבורית חברה על החלים התאגידי
 פרטית

  וכהונה למינוי וכשירותו דירקטור

 י'סצ שאנן רינת ר"ד
 ר אריה נחמיאס"ד
 ציון ענבל ד"עו

דגשים והארות בקריאה וניתוח דוחות כספיים מזווית  27.12.11 2
של תאגיד מבנה דוחות כספיים : הראיה של דירקטור

לרבות התקינה הבינלאומית , והצגה נאותהמדווח 
(IFRS),  דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
(ISOX) הצגה וגילוי בדוחות, וסוגיות נבחרות במדידה  

הצפויים במבנה הדוח פרויקט שיפור הדוחות והשינויים 
 בדגש על דוח הדירקטוריון, השנתי

 (משוב)

 טבוך חיים ח"רו

 חשבונאית מומחיות בעל דירקטור, חיצוני דירקטור 03.01.12 3
 דירקטור, מקצועית כשירות בעל דירקטור, ופיננסית

 כדירקטור ותאגיד תלוי בלתי דירקטור, חליף
 הדירקטוריון, המניות בעלי: בחברה הכוחות משולש
 ל"והמנכ

 הדירקטוריון עבודת מאפייני
, האמונים חובת, הזהירות חובת: הדירקטור חובות
 העסקי הדעת שיקול חזקת
  דירקטורה זכויות

 ציון ענבל ד"עו

 הצורך: הסתמכות על מומחים חשבונאיים ועל מעריכים 10.01.12 4
 הקצאת, ערך ירידות, שווי הערכת/דעת חוות בקבלת

 איכות בחינת בהליך מנחים וקווים, (PPA) עלות עודפי

 ומסקנותיו המומחה עבודת
 וזיהוי בקרה, אזהרה סימני

 והנחות אומדנים, הערכות: דעת בשיקול שימוש

 טבוך חיים ח"רו

5 
 

 סקירת לרבות, תביעות סוגי, משרה נושאי אחריות 17.01.12
 הנגזרת התביעה בנושא בחקיקה השינויים

 הצורך לרבות, וביטוח שיפוי, פטור - הגנה מנגנוני
 אכיפה הליכי ייעול לחוק בהתאמתם

 אכיפה ותכנית אכיפה הליכי ייעול חוק - מנהלית אכיפה
 פנימית

 דיבידנד בחלוקת משפטיים והיבטים החברה הון
 (משוב)

 ציון ענבל ד"עו

6 24.01.12 
 

 הסטטוטוריות והחובות המבקר החשבון רואה תפקיד
 עליו המוטלות והמקצועיות

ועדה : תהליך אישור דוחות כספיים בחברה ציבורית
סדרי , הרכבה -( ועדת מאזן) לבחינת דוחות כספיים

 פעולתה ותפקידיה

 איל ישי ח"רו

  דיבידנד בחלוקת חשבונאיים היבטים 31.01.12 7
 מהותיות כלולות חברות בגין וגילוי דוחות צירוף

 "חדר הישיבות"סימולציה מ

 איל ישי ח"רו
 

 ציון ענבל ד"עו



 לבין החברה בין העניינים ניגוד - עניין בעלי עסקאות 07.02.12 8
 והשינויים האישור הליכי, יסוד מושגי, השליטה בעל

 החברות לחוק 17 -ו 16 מתיקונים הנובעים
 בכירים תגמול

 "חדר ישיבות"סימולציה מ

 ציון ענבל ד"עו

, הנוהגת והפרקטיקה משפטיים היבטים: וחוב הון גיוס 14.02.12 9
 לציבור הנפקה הליך, הבורסה וכללי ערך ניירות חוק

 הצעות רכש

 ציון ענבל ד"עו

 תפקידיה, הרכבה) ביקורת ועדת -פנימית ביקורת 21.02.12 10
 הפנימי והמבקר( וסמכויותיה

 

Networking אישי לקידום 

 
 

 תעודות וחלוקת משוב, סיכום שיחת

 ציון ענבל ד"עו
 
 

 – אורח מרצה
 מכהן דירקטור
 ציבורית בחברה

 י'סצ שאנן רינת ר"ד

 

 להתקדמות בהתאם פנימיים לשינויים נתונה התכנית  

 במספר מותנית הקורס פתיחת. הופעתם בסדר או המרצים בשמות שינויים יתכנו 

 .נרשמים של מינימלי

 :המרצים אודות

מומחית בדיני . 1995עורכת דין משנת . בוגרת תואר ראשון במשפטים - ד ענבל ציון"עו

, ד"ד ראב"שותפה במשרד עוהד ו"עולשעבר . שוק ההון וממשל תאגידי, ניירות ערך, חברות

. (2006-2010) ל ומזכירת חברה בקונצרן אי די בי"וסמנכ( 1999-2005)' בנקל ושות, מגריזו

עוסקת בהכשרת , , יועצת לחברות ציבוריות, ניירות ערךדין בתחום התאגידים ו עורכת, כיום

תוכניות לימוד ומקורות מידע בתחום , ופעילה בפיתוח קורסים, דירקטורים ונושאי משרה

 . הממשל התאגידי

. ומוסמך במשפטים ,התמחות בחשבונאות וניהול, בוגר מינהל עסקים - ח חיים טבוך"רו

חברת ההחזקות הגדולה ביותר , IDB -חשבות בל "כחשב וסמנכ, 2003החל משנת , מכהן

העומדת בראש קונצרן עסקי המונה עשרות חברות ציבוריות מסקטורים , במשק הישראלי

ר במחלקת הביקורת של פירמת רואי החשבון 'בעבר שימש כמנג. במשקומגוונים רבים 

KPMG סומך חייקין.  

, נהל עסקיםיומוסמך במ ,התמחות בחשבונאות, בוגר מינהל עסקים - ח ישי איל"רו

בעבר שימש כבכיר במחלקה מקצועית של פירמת רואי . ,במימוןו בחשבונאותהתמחות 

ר בכיר במחלקה המקצועית של פירמת רואי החשבון 'כמנג', ושותקנה , החשבון פאהן

KPMG וכמנהל כספים בחברת הטכנולוגיה , סומך חייקיןNovatrans . ל 2000בין השנים- 

מרצה בקורסים של המסלול האקדמי של המכללה למנהל ח איל "שימש רו 2006

 .ואוניברסיטת חיפה בנושאי ביקורת וחשבונאות פיננסית

 לקבלת פרטים נוספים אודות הקורס ניתן לפנות ל:
 

 ר אריה נחמיאס"ד :aryena@openu.ac.il 

 י'סצ –ר רינת שאנן "ד:rinatsh@openu.ac.il  

 09-7781931. טל: מורן חדד ;moranha@openu.ac.il 
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