
 

 חדרה-סניף נתניה

  9.140.14| ראשון יום | מיצוי פוטנציאל עסקי וניהול סיכוני סייבר בנושא עיון ערב
 

 חדרה –יו"ר (משותף) ועדת השתלמויות סניף נתניה  –, רו"ח לירון דוריגב'      :מנחה

 , רו"ח, מומחה לשינויים עסקיים ומחבר הספר "להתרגל להצליח"חגי שלומר     מרצים:

                                משנה לנשיא ויו"ר הוועדה  -  ,LLM  MA, CFE, F,-CSX CRISC, QAR, CRMA, CIA, רו"ח,דורון רונןמר                       
 ישראל  ISACAישראל, נשיא לשעבר וחבר הנהלת IIA המקצועית                   .

 נושאים:
 :מומחה לשינויים עסקיים ומחבר הספר "להתרגל להצליח", רו"ח, חגי שלומר  מרצה:

 לרואי חשבון שכירים ועצמאים  -שבע דרכים למצות את הפוטנציאל העסקי שלך ולהצליח 

בהרצאה ייסקרו הגורמים לכך  מהפוטנציאל שלהם. 7-15%מחקרים מראים שרוב בני האדם ממצים בממוצע רק 
 ה בשיעור ניכר, להגשים ולהצליח, בעסק, בניהול ובקריירה:ומה באפשרותנו לעשות כדי להגדיל אחוז ז

מה הסיבה שאתה רוצה אבל זה לא יוצא? מדוע יש פער בין מה שאתה רוצה להגשים לבין יכולת  •
 ?ההגשמה שלך בפועל, ואיך לגשר על פער זה

 ?מיהו השותף הסמוי שקובע את התוצאות שלך ואיך תוכל לרתום אותו לתועלתך •
 ?ממש מֹותר האדם מן הבהמה ומה דרוש כדי למצות יותר מהפוטנציאל האנושי שלךמדוע לא  •
 ?מהו העיקרון הבסיסי ביותר שאם תהיה מודע לו תוכל למקד את עצמך להצלחה •
 ?מה כולנו עושים בצורה אוטומטית ולא מודעים עד כמה הוא מחבל בהצלחה שלנו •
 השליליים שלך תקבל מודל חדשני שממחיש לך איך תוכל לשלוט ברגשות •
איזו שורה של שלום חנוך מבטאת את חוסר האונים הכי גדול של בני האדם ומה נוכל ללמוד מכך  •

 ?כדי לשגשג ולצמוח
 

 משנה לנשיא ויו"ר  -  ,LLM  MA, CFE, F,-CSX CRISC, QAR, CRMA, CIA, רו"ח,דורון רונןמר : מרצה
 :ישראל  ISACAהנהלתישראל, נשיא לשעבר וחבר  IIA המקצועית הוועדה

  To DO or not to Be–מתודולוגיות ופרקטיקות לניהול סיכוני סייבר במשרדים ובארגונים קטנים 

 רקע, הכשלים והתפתחות הרגולציה •
 סוגי סיכונים, היכן ומתי? כיצד? מי מנהל את הסיכונים? –ניהול סיכונים  •
 מידע וסייבר: –הסיכון החדש  •

o פרשת כרטיסי האשראי 
o נתונים סטטיסטיים שנוגעים לכולנו 
o תשתיות לאומיות 
o  ,השפעת איומי טרור הסייבר על: חברות כרטיסי האשראי והמגזר הפיננסי, העסקים

 הרגולטור –הצרכנים (גב' כהן מחדרה), המגזר הממשלתי 
o עסקים עם חו"ל 
o אירועים לאחר פרשת כרטיסי האשראי 
o הפעילות בנושא במדינת ישראל 
o  עסקים קטנים -ניתן לעשות מה עוד 

 



 

 חדרה-סניף נתניה

 דובמהלך ההפסקה יוגש כיבו התכנסות ורישום תתקים 17:30-17:00בשעה 

  נקודות 3-ב המשתתף את יזכה עיון ערב כל מצטיין משתלם לתכנית בהתאם
 

במכללה האקדמית לחברה  17:30-20:45, בין השעות 2019באפריל,  14ביום א', ערב העיון יתקיים 
  .ב', אזור התעשיה הצפוני 10, רחוב האורזים ASAואמנויות, 

 

 הישנה חניה חינם בחניון המכלל

 

 בברכת חברים,
 

 , רו"חלירון דורי
 ףשותיו"ר מ

 למויות תהשועדת  
 סניף נתניה חדרה

 ח"רו, עמירם קליין
 וועד  ר"יו

  חדרה-סניף נתניה

 ח"רו, דוד יחזקאל
 משותף  ר"יו

 השתלמויות ועדת
 חדרה-סניף נתניה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 חדרה-סניף נתניה

 

 חדרה-נתניה סניף | רישום טופס
 14.04.19 |  ראשוןיום  | מיצוי פוטנציאל עסקי וניהול סיכוני סייבר

 לא תתאפשר הרשמה במקום|  משתתף לכל הרשמה טופס לשלוח נא, אחד ממשתתף יותר ויש במידה
 

 בישראל חשבון רואי לשכת: לכבוד
 matana@icpas.org.il  :המייל לכתובת סרוק או 03-5116695 לפקס לשלוח ניתן ההרשמה טופס את

 
 עלות (*)

 ח"ש 100   לשכה חבר
 ח"ש 150   לשכה חבר אינו

 ח"ש 50  )**( פנסיונר
 כיבוד כולל המחיר

 לכן קודם פורסם אם גם, החדש המחיר יחויב השינוי שמיום הרי, ההשתתפות דמי שינוי על ויוחלט במידה )*(
 .הקודם המחיר בחוזר

 .כפנסיונר בלשכה המסווג לשכה חבר הינו פנסיונר )**(
 

 ,החברים לב לתשומת
 .מוגבל) המקומות' (מס באולם המקומות למספר בהתאם תיסגר ההרשמה -
 .המחאה/  אשראי כרטיס באמצעות יתבצע העיון לערב התשלום -
 .אשראי) בכרטיס (למעט פקס באמצעות הרשמה או/ו טלפונית הרשמה תתאפשר לא -
 .במייל או בפקס ולשולחו ההרשמה טופס את למלא מתבקשים, להירשם המעוניינים חברים -
 .המפגש קיום לפני שעות 48 עד בכתב תתקבלנה, השתתפות ביטול על הודעות -
 

 אישיים פרטים
 נ/ז מין_________________  פרטי שם__________________  משפחה שם
 ________________________________________ זהות תעודת____________  תואר____________  חבר' מס

 ___________________: __________________________עבודה מקום: ________________________ תפקיד
 ______:______מיקוד: _____________ עיר.: ______ ד.ת': _______ מס': ____________________ רח: כתובת

 _____: _____________________)נייד(' טל: _________________ )ב(' טל: _____________________ )ע(' טל
 _____________________________________: _____________ל"דוא': _________________________ פקס

 
 מיידי חיוב|  האשראי כרטיסי בכל לשלם ניתן|  אשראי כרטיס באמצעות תשלום הוראת �

 ________________________________________: ____הכרטיס ת/בעל שם: _________________ הכרטיס סוג
 ______ )הכרטיס בגב אחרונות ספרות CVV )3___________  _________ ______________________:הכרטיס' מס
 _____________: ___הכרטיס תוקף________ __________.: ___________ז.ת' מס

 _______________________ לתשלום כ"סה    
 בלבד במזומן המחאה|  המחאה באמצעות תשלום �

 
 ________: __________________פ"ז: ___________ בנק': _________ מס, ח"ש: _____________ ס"ע המחאה

 ___________: __________________________לכתובת לשלוח: ____________________ ש"ע להוציא יש קבלה
 
 _______________: ___________חתימה                 : ________________תאריך                                   


