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 חברות וחברים יקרים,
 
 

במסגרת תוכנית הלימודים של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה, מוצע בזאת לחברים קורס  

 : לימודי תעודה בנושא

 

 "ניהול סיכונים"
 

הרגולציה משפיעה על העולם העסקי במישורים רבים. על מנת להשביח את התהליכים 

 מודעים לאיומים על הארגונים, יש לנהל את הסיכונים באופן מיטבי. ולהיות 

 הקורס נועד לתת כלים למנהלי הסיכונים בארגונים השונים. 

 

 , ויתקיים על פי הלו"ז המצויין בתוכנית,17:00בשעה , 29.1.20הקורס יפתח ביום ד', 

ת"א  ,1לד ת"א )חנייה בחניון ברח' רוטשי 30ברחוב לילינבלום   MAPLE HOUSE-ב 

 ₪ לכל הערב(. 10בעלות של 

 

 8מפגשים לפחות מתוך  6-למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר, כפוף להשתתפות ב

 מפגשים.

 
 .CPEשעות  32השתתפות בקורס מקנה 

 בקורס יחולק חומר מקצועי.

 

 הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים. 

 

 בדמי ההשתתפות. 50%תינתן הנחה בשיעור של לרואי חשבון חברי לשכה 

 

ולפיכך מומלץ להירשם לקורס מוקדם ככל האפשר )אין הרשמה  מספר המקומות מוגבל

 טלפונית(.

 מידע אודות הקורס מצורף בחוברת זו.

 

על הריכוז  CIA, CISA, CRISC, רו"ח, גיא מונרובברצוני להודות למרכז האקדמי, מר 

 האקדמי ותרומתו הרבה לקורס.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MBA, רו"ח  רונן-אלינה פרנקל

 ממלאת מקום ומשנה לנשיאה

 ויו"ר המכון להשתלמויות ולימודי תעודה
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 "ניהול סיכונים"השתלמות לימודי תעודה בנושא: 

 

 CIA, CISA, CRISC, רו"ח, גיא מונרובמר  ריכוז אקדמי:

 
 מטרת הקורס:
מתמנים לא אחת לתפקידי מנהלי סיכונים. עבודת מנהל חיצוניים רואי חשבון מנהלי כספים ו

הסיכונים הינה מורכבת ומשלבת בתוכה ידע רחב מתחומים רבים, כגון: משפט, תפעולי,  
פיננסי, אבטחת מידע וסייבר ועוד מלבד הידע הנדרש למתודולוגיות ניהול סיכונים הקיימות  

ההשתלמות נועדה לחשוף את המשתתפים לעולם ניהול הסיכונים ולתת כלים פרקטיים  היום.  
 תוך מתן דגש על סוגיות אשר נתקל בהן מנהל הסיכונים בעבודתו. 

 
 מתכונת הקורס:

 שעות אקדמאיות. 32י"ס כ"א ובסה"כ  x  4מפגשים שבועיים  8
ת"א  30נבלום ברחוב לילי  MAPLE HOUSE-המפגש השבועי ייערך בשעות אחה"צ ב

יש לשים לב ללוח   ₪ לכל הערב(. 10ת"א בעלות של  , 1)חנייה בחניון ברח' רוטשילד 

 הזמנים המצ"ב(.

 .CPEשעות  32השתתפות בקורס מקנה 

 
 תעודה:

למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר מטעם המכון להשתלמויות ולימודי תעודה של לשכת רואי 
 מפגשים.   8מפגשים לפחות מתוך  6-חשבון בישראל, כפוף להשתתפות ב

 

 
 הרשמה:

 www.icpas.org.ilלנוחותכם ניתן להירשם ולשלם באמצעות אתר הלשכה  
 

 מועד פתיחת הקורס:
 . 16:30, התכנסות ורישום משעה 17:00בשעה  29.1.20יום ד', 

 
 דמי השתתפות:

 ₪.   ₪2,240, לא חבר לשכה   1,120חבר לשכה 
שנות החברות  4-מתשלום עבור הקורסים ב 25%תינתן הנחה לרו"ח צעירים בשיעור של 

 . ₪ לחבר צעיר/פנסיונר  840 -הראשונות בלשכה 
 

 דמי ביטול:
 . 27.1.20הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב עד לתאריך 

של   מהתשלום הכולל  50%-ועד למועד פתיחת הקורס יחוייב החבר ב  28.1.20החל מתאריך  
 הקורס.

 לאחר מועד פתיחת הקורס יחוייב החבר בתשלום מלא.
 

 בהפסקה יוגש כיבוד.
 
 

 

 

 

 על המשתתף בקורס להקפיד להירשם בדוח הנוכחות שבעמדת נציג הלשכה.

 אי רישום הנוכחות ייחשב להיעדרות.
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 אודות מרצי הקורס

 
 נשיאת הלשכה -איריס שטרק, רו"ח 

  2018החל מספטמבר  –מכהנת כנשיאת לשכת רואי חשבון 
ומכהנת כחברת מועצת רואי חשבון. מייסדת ושותפה מנהלת 
של פירמת "שטרק את שטרק" רואי חשבון, עוסקת בביקורת  
דוחות כספיים, ביקורת פנימית, כולל הסמכה מלשכת המבקרים 

הבינלאומית בהבטחת איכות מערך הביקורת  (IIA)הפנימיים 
. מתמחה במיסוי מקומי ומיסוי בינלאומי, (QAR)הפנימית 

עוסקת בהטמעת כללי ממשל תאגידי ויעוץ בנושא התנהלות 
דירקטוריונים. בעלת תואר ראשון בראיית חשבון ותואר שני 

 בכלכלה.

אחריות דירקטורים.  דירקטורית בחברת טוגדר. מרצה בכירה במוסדות אקדמיים בנושא 
תפקידי דירקטורית בעבר: יו"ר דירקטוריון פעיל בחברת נמל אשדוד, דירקטורית בבנק מסד, 
לרבות יו"ר ועדת ביקורת ומאזן, דירקטורית וחברה בוועדת ביקורת וכספים בחברת חשמל, 
 דירקטורית בבזק, דירקטורית בבנק הבינ"ל הראשון, דירקטורית בקופת התגמולים והפנסיה

 של עובדי הסוכנות היהודית ועוד.  

 

 ח "רו, אלינה פרנקל רונן

 
ר המכון להשתלמויות ולימודי  " ממלאת מקום ומשנה לנשיאה ויו

מנהלי הכספים והחשבים של לשכת , לים" ר פורום מנכ" תעודה ויו
וכן כדירקטורית חיצונית של חברת טמפו  , רואי חשבון בישראל

 .מ ואיידיבי פיתוח" משקאות בע
  

ר הדירקטוריון של נמל חיפה " פרנקל רונן כיו' בעבר שימשה גב
טאו תשואות , מ" דירקטורית חיצונית באלביט הדמיה בע, מ" בע

מ וכנציגת ציבור ברשות לשירותים ציבוריים חשמל  " ושל מיקרומדיק טכנולוגיות בע, מ" בע
מ וקבוצת שרותי  " אורק נייר בע:  פרנקל רונן כיהנה כמנהלת הכספים של'  גב(.  רשות החשמל)

התאגידים    97לרבות  ,  פרנקל רונן שימשה כמנהלת הכספים של קבוצת תנובה'  גב.  השומרים
 . הקשורים שלה

במנהל ( MBA)בחשבונאות וכלכלה ותואר שני ( MBA)פרנקל רונן בעלת תואר ראשון ' גב
 .עסקים

 

 

 

 

 

 

 
 



5 
 
 

 

 

 

 CIA  ,CISA ,CRISCגיא מונרוב, רו"ח, 

, בעל ניסיון  AlMoשותף מנהל במשרד אלקלעי מונרוב ושות' 

שנים בתחום הייעוץ העסקי, ניהול הסיכונים,    20-של למעלה מ

הביקורת הפנימית וביקורת ואבטחת מערכות מידע  

 ממוחשבות.

וחברות    משמש כמבקר פנימי ראשי במספר רב של ארגונים

 ציבוריות. 

פרסם מספר רב של מאמרים בתחום הבקרה, ניהול הסיכונים 

 והביקורת הפנימית בעיתונות המקצועית.

מרצה במסגרות שונות בתחום הביקורת הפנימית, ניהול הסיכונים וביקורת ואבטחת מערכות 

 יים, ועוד. מידע במרכז הישראלי לניהול )המי"ל(, לשכת רואי החשבון, איגוד המבקרים הפנימ

בעל תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות ומימון, מנתח מערכות מידע  

( ומוסמך בסיכונים  CIA(, מבקר פנימי מוסמך )CISAמוסמך, מבקר מערכות מידע מוסמך )

 (.CRISCובקרת מערכות מידע )

 

 דורון רונן, רו"ח )משפטן(

CRMA –  ,מבקר ניהול סיכונים מוסמךCRISC –  מוסמך

  בסיכונים ובקרת מערכות מידע

שנה בנושאי ביקורת   37-רו"ח דורון רונן, בעל ניסיון בן למעלה מ

, ביקורת תפעולית,  ITפנימית, סקרי וניהול סיכונים, ביקורת 

ביקורת חקירתית, עיצוב נהלים, ומתן חוות דעת לבתי משפט 

 ולבוררים ולתאגידים שונים. 

איגוד   -ישראל  IIAקצועית של משנה לנשיא ויו"ר הוועדה המ

  ISACAמבקרים פנימיים בישראל. נשיא לשעבר וחבר הנהלה של  

האיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת מערכות מידע. יו"ר הוועדה הארצית לביקורת  -ישראל 

מערכות מידע ממוחשבות בלשכת רואי חשבון בישראל. יו"ר ועדת הביקורת של עמותת 

 "וראייטי ישראל".

ביקורת   -אר ראשון בחשבונאות וסטטיסטיקה, תואר שני בהצטיינות במינהל ציבורי בעל תו

(,  CIAפנימית וציבורית, ותואר שני בהצטיינות במשפטים. בעל הסמכות: מבקר פנימי מוסמך )

(, מוסמך QAR(, סוקר בקרת איכות ביקורת פנימית )CRMAמבקר ניהול סיכונים מוסמך )

(, ובוחן הונאות  CSX-F(, תעודת אבטחת סייבר )CRISCע )בסיכונים ובקרת מערכות מיד

 (.CFEמוסמך )

 מרצה במסגרת האקדמיה ובכנסים וקורסים בתחומי הביקורת השונים בארץ ובחו"ל.
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 עופר אלקלעי, רו"ח

 

ושות'. בעל  רו"ח עופר אלקלעי, שותף במשרד אלקלעי מונרוב

שנה בתחום הביקורת החקירתית, ביקורת פנימית,   25ניסיון של 

הכנת חוות דעת מומחה ומינוי כמומחה מטעם בתי המשפט. בעל 

תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ותואר ראשון ושני במשפטים.  

משמש כיו"ר הפורום לביקורת חקירתית בלשכת רואי חשבון.  

 שטרת ישראל ומצ"ח.מרצה בקורס חוקרי הונאות של מ

 

 

 

 , משפטניתCIA, חני עמר, רו״ח 

במגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים   BDOשותפה בפירמת 
(RAS.) 

שנים במתן שירותים בתחומי   15-בעלת ניסיון של למעלה מ
  מתמחה הביקורת הפנימית וניהול הסיכונים למגזרי משק שונים. 

בבחינה והערכה של תהליכים ובקרות בארגון, בביקורת פנימית  
על הניהול הארגוני, העסקי והכללי של הארגונים ויחידותיהם,  

 בניתוח וניהול סיכונים ובייעול תהליכי עבודה. 

מרצה בתוכניות, כנסים וימי עיון שונים להעשרת מנהלים ודירקטורים, להכשרת מבקרים  
 פנימיים ועוד. 

(, התמחות בחשבונאות, ותואר ראשון נוסף במשפטים BAראשון במנהל עסקים )  בעלת תואר
(LLB( מבקרת פנימית מוסמכת מטעם ארגון המבקרים הפנימיים הבינלאומי ,)IIA ומוסמכת )

( מטעם ארגון המבקרים הפנימיים הבינלאומי QARבהבטחת איכות הביקורת הפנימית )
(IIA). 

 

 רו״ח, עופרה ג׳יבלי

(MHA ,CRO בעלת תואר שני בהצטיינות במינהל מערכות )
 בריאות. 
משמשת בתפקיד מנהלת הסיכונים הראשית  2018משנת 

(CRO בשירותי בריאות כללית הקופה הכי גדולה בארץ והשנייה )
 בגודלה בעולם.

בכללית שימשה בתפקידי ניהול כספים רבים והאחרון שבהם  
 הכספים.שימשה כראש אגף חשבונאות בחטיבת 

שימשה כמרצה בקורס בקרה פנימית בחוג לחשבונאות במסלול 
 האקדמי של המכללה למנהל.

לעופרה יש גם תעודת מאמן אישי בגישת מדעי ההתנהגות והיא  
 משלבת כלים אלו בניהול תפקידיה.  
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 EYהורוביץ, שותף, ראש מחלקת סיכונים, אריאל 

)זיהוי וניהול(, ביקורת פנימית וחיצונית,  בעל ניסיון רב בניהול סיכונים  

(, ממשל תאגידי, מניעת תרמיות והונאות וייעוץ  SOXבקרות פנימיות )

עסקי לחברות ציבוריות בסקטורים מגוונים במסגרת זו מנהל אריאל 

פרויקטים )מקומיים וגלובליים( במגוון חברות הנסחרות בישראל, 

רות ממשלתיות ומוסדות ארה"ב, אירופה והמזרח הרחוק כמו גם בחב

 של חברת  CFO-ציבוריים. לאריאל ניסיון נוסף של מספר שנים כ

טק. אריאל מוביל את יחידת הייעוץ לדירקטוריון מטעם משרד  -הי

ארנסט יאנג )ישראל(, כמו גם מרצה באקדמיה ובלשכות מקצועיות. אריאל הינו רו"ח מוסמך 

 תואר שני במינהל עסקים. בעל תואר ראשון בכלכלה וראיית חשבון וכן בעל

 

    CLevel --ליועצת מומחית  -עינת מירון 

  Resilience Cyber בתחום

בהערכות והתמודדות יעילה ומדוייקת יותר   מלווה מנהלים וארגונים

למנהלי  משמשת כמנטורית .עם אירועי סייבר בהיבט העסקי

איום הסייבר. משמשת כחברת שולחן עגול כנגד אבטחת מידע 

איגוד של   ISACAבכנסים,בדיוני מערך הגנת הסייבר ומרצה 

 .ועוד  אקדמיה הטכנולוגיות, 

 

 

 

ר, רו"ח,      CIA ,CRISC ,MAגיל בֶּ

 מבקר אל על נתיבי אוויר לישראל. 

ביקורת פנימית, ביקורת    שנה בניהול סיכונים, 20ניסיון של מעל 

 חקירתית. 

בין הארגונים שסייע להם בתחום הייעוץ, ביקורת פנים וניהול  

סיכונים ניתן למצוא את טבע, אל על, כי"ל, משרד האוצר, דואר  

ישראל, בנק ישראל, נמל חיפה, תנובה, רשת מלונות דן, הריבוע  

הכחול, שופרסל, קבוצת הראל, קבוצת כלל, קבוצת הפניקס, בנק 

שרותי בריאות כללית, מכבי שירותי   הפועלים, בנק דיסקונט, 

 בריאות ועוד. 

מרצה באקדמיה, יועץ ומרצה בפורומים שונים בתחומי ניהול סיכונים בארץ ובחו"ל, דירקטור  

     ישראל, מוביל פורום ניהול סיכונים באיגוד המבקרים הפנימים. IIA -ב

 . SOX -ביקורת פנים ו  בתחום ניהול סיכונים, EYשותף, מוביל צוות הייעוץ של  09עד יוני  

ביקורת פנים ומינהל   –חשבונאות ומינהל עסקים, תואר שני )בהצטיינות(  –תואר ראשון 

 . ERM ,ECSA ,PRCS ,SOXציבורי, השתלמויות בחו"ל בתחום 
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 , רו"חיובל דרור

 בקר סיכונים, מיטב דש טרייד מקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ
ביקורת  CISAלניהול סיכונים פיננסים, מוסמך  CRMבוגר תוכנית 

 .(ISACAמערכות מידע )מטעם 

יובל מיסד את מערך ניהול הסיכונים בחברה ובכלל זה כתיבת 
מדיניות ניהול הסיכונים, קביעת תיאבון הסיכון, ניטור חשיפות  

(, זיהוי וצמצום מוקדי  KPIבאמצעות פרמטרים כמותיים ואיכותיים )

 .רועי כשלסיכון ותחקור אי
במהלך ארבעה מיזוגים ורכישת פעילות יובל הוביל הטמעת 
תהליכי עבודה, איפיון מערכות מידע והכנת מסמך סיכונים  

 חשיפות ותועלות טרם כניסה לפעילויות החדשות והצגתם בפני דירקטוריון החברה.
עילות התפקיד כולל ביקורת מערכות מידע, בקרת הרשאות, ביצוע סקרי סיכונים, סקרי מ

והונאות, חברות בצוותי עבודה בנושאים אסטרטגיים, הטמעת רגולציה חדשה, העברת 
 הדרכות בקשר עם מדיניות ניהול הסיכונים. 

, סקירת דוח  SIPC  -וה   FINRA-פיקוח על מסחר באמצעות ברוקרים זרים: ידע ברגולציה של ה

ורנים בכפוף להמלצות , בחינת איתנות פיננסית ותפעולית של משמSSAE 18בקרה תפעולי 

 ועדת אלמוג.
 פיקוח על סיכוני שוק בפורטפוליו לקוחות, סיכון נזילות וסיכוני אשראי.

o   ,פיקוח על בקר האשראי )לקוחות(: מדד פיזור השקעות, יחס אשראי לביטחונות
 . מגבלות לווה בודד

o שורט מניות, נגזרים בארץ ובחו"ל,-ניהול סיכוני שוק: לונגOptions Spreads  ,
 .FWDעסקאות 

o  .ניהול סיכוני נזילות: בקרה על תזרים המזומנים וניהול מקורות המימון לפעילויות 
בין היתר במוסדות  Ernst & Youngמנהל צוות ביקורת במשרד רואי חשבון  2006עד שנת 

 פיננסים, חברות תעשייה, חברות הייטק וקרנות גידור.
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 סיכונים""ניהול תכנית הקורס: 

 CIA, CISA, CRISC, רו"ח, גיא מונרובמר  ריכוז אקדמי:
 

 המועד הנושא שם המרצה* 

1 
 
 

  -, רו"ח  איריס שטרקגב' 
 נשיאת הלשכה 

  רונן,-אלינה פרנקלגב' 
מ"מ   -  MBAרו"ח,  

ומשנה לנשיאה ויו"ר  
המכון להשתלמויות  

 ולימודי תעודה 
, רו"ח,  גיא מונרוב מר 

CIA, CISA, CRISC  ,
אלקלעי מונרוב ושות'  

AlMo 

 
 פתיחה וברכות 

 

29.1.20 

 יום ד' 

17:00-17:15 

,  אריאל הורוביץ  מר
שותף, מנהל   - רו"ח 

 EYמחלקת סיכונים ,
Israel 

  - מתודולוגיות הקיימות היום לניהול סיכונים 
COSO  2017כולל עדכון ,COCO  תקן  ,

, מושגי יסוד, רגולציה  31000ישראלי ת"י 
 הקיימת כיום ועוד. 

17:15-18:15 

, רו"ח,  גיא מונרוב מר 
CISA ,CRISC ,CIA, 

אלקלעי מונרוב ושות'  
AlMo 

הדרך היעילה להגיע   – שלב הערכת הסיכונים 
 מתודולוגיות קיימות ושיטות עבודה.  -למטרה  

18:30-19:45 

2 
 

, רו"ח,  דורון רונן מר
MA, LLM , CIA, 

QAR, CRMA, 
CRISC, CSX-F, CFE  

וחבר  לשעבר נשיא   -
 ישראל  ISACAהנהלה 

ישראל   IIAמשנה לנשיא  
איגוד מבקרים פנימיים   -
 ישראל ב

 ניהול סיכונים כחלק מהתרבות הארגונית 
סיכונים מזווית הדירקטוריון וההנהלה  ניהול 

 . הבכירה

 

5.2.20 

 יום ד' 

17:00-18:15 

  - ,  רו"ח גיל בר  מר
המבקר הפנימי אלעל  

 נתיבי אוויר לישראל 

הקשר בין   - ניהול הסיכונים והמבקר הפנימי 
ניהול סיכונים לעבודת הביקורת הפנימית  
בארגון. המכנה המשותף בין התחומים, כיצד  

לשלב טכניקות של ניהול סיכונים בעבודת  ניתן 
 .הביקורת ולמנף את עבודת הביקורת הפנימית

 

 

 

18:30-19:45 

3 
 

, רו"ח,  עופר אלקלעי  מר
CIA ,LL.M  אלקלעי ,

 AlMoמונרוב ושות' 

מתודולוגיה לעריכת   - סיכוני מעילות והונאות 
סקר מעילות, דוגמאות לתרחישי מעילות,  

 תהליך ביצוע הסקר הלכה למעשה. 

 

12.2.20 

 יום ד' 

17:00-18:15 

  – , רו"ח חני עמר גב' 
BDO 

בסביבה   וסיכוני ציות ניהול סיכונים משפטיים
תיאור הסיכונים   - עסקית ורגולטורית דינמית 

החברה, שיטות  והשלכותיהם על התנהלות 
למיפוי הסיכונים והחלת אמצעי הגנה ובקרה  
אפקטיביים לצורך צמצום הסיכונים וצמיחת  

 החברה. 

 

 

18:30-19:45 
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4 
 

, משנה  פני קימלמןמר 
למנכ"ל וסמנכ"ל משאבי  

אנוש באסם השקעות  
 בע"מ 

 

עקרונות ניהול   -  םיניהול סיכונים פיננסי
הסיכונים הפיננסיים בפירמה עסקית. גורמי  
הסיכון, סיכוני מט"ח, ריבית סחורות ומדדים.  
הצגת כלים לטיפול בחשיפות השונות. הצגת  
הדילמות העומדות בפני הנהלת החברה בבואה  
לגדר סיכונים. שיקולי עלות, סיכון ותועלת. בניית  

 נסיים. אסטרטגיות הגנה מורכבות ומהלכים פינ

26.2.20 

 יום ד' 

17:00-18:15 

- רו"ח , בוקי ברגמן מר
לשעבר מנהל מחלקת  

תביעות בכלל ביטוח  
 אשראי 

ניהול סיכוני אשראי ביטוח לקוחות ודרכי  
 . הפתרון 

 

18:30-19:45 

5 
 

-  יהודה ספיר  מר
  - PMPהנדס מכונות מ

Project management 
Professional, RMP 
Risk Management 

Professional 

הודאות   -גורם אי  - ניהול סיכונים בפרויקטים
בפרויקט, מהו סיכון, כיצד ראוי להתייחס  
לסיכונים לאורך מחזור חיי הפרויקט, שיטות  
להערכת סיכונים ודירוגם הצגת תהליך וכלים  

מסוגים שונים.   פרקטיים לטיפול בתרחישי סיכון
ההרצאה תעסוק בהצגת נתונים, מחקרים וניסיון  

תשתיות   ם שלבכשלים אופייניים בפרויקטי
ותחבורה. יוצגו סיכונים אופייניים, סיבות שורש,  
תחומי סיכונים עיקריים, השוואות בין הארץ  
והעולם, גישות שונות לניהול וטיפול בסיכונים,  

תית  כלים אופייניים, הטמעה בארגוני תש 
 והנדסה.  

4.3.20 

 יום ד' 

17:00-18:15 

מנהל   -  צבי בנימיני מר
חטיבת ניהול סיכונים  

ובטיחות, אשד משאבי  
 ניהול והנדסה בע"מ 

  – ניהול סיכוני בטיחות ובריאות בעבודה 
סקירת מושגי יסוד, דרישות החוק הבסיסיות  
המעודכנות, שיטות ואסטרטגיות לצמצום  

 )זיהוי, הערכה ובקרה(. הסיכונים בנושא  

 

18:30-19:45 

6 
 

 

 

, מומחית  עינת מירוןגב' 

Cyber Resilience 

סיכוני אבטחת מידע וסייבר ותקנות הגנת  

 . הפרטיות

 

18.3.20 
 יום ד' 

17:00-18:15 

 CISA, רו"ח, רן דודמר 
ניהול   תבפרקטיקמנהל   -

סיכוני טכנולוגיית מידע,  
 דלויט ישראל 

מושגי   - (ITטכנולוגיות המידע ) ניהול סיכוני 
,  IT, מהו סיכון ITיסוד, המיוחד בניהול סיכוני 

,  ITעל הארגון, סיווג סיכוני  ITהשפעת סיכוני 
COBIT® for Riskהקשר בין עולם ה , -IT  

 . לעסקי 

 

18:30-19:45 

7 
 

 , רו״ח עופרה ג׳יבלי גב' 

 מנהלת סיכונים ראשית 
 שירותי בריאות כללית 

סקירת    -   סיכונים בהיבט המשאב האנושיניהול  

מושגי יסוד, שיטות ואסטרטגיות לצמצום  

 הסיכונים בנושא. 

25.3.20 

 יום ד' 

17:00-17:45 

 , רו"ח יובל דרורמר 
מיטב דש   -  בקר סיכונים
 טרייד בע"מ 

 

יתרונות בעבודה    -  כלים תומכים לניהול סיכונים

עם כלים תומכים, סקירת הכלים הקיימים בשוק  

כיום, מה הן השאלות שנכון לשאול לפני הטמעת  

 . כלי כאמור ועוד 

17:45-18:30 

מומחה   -  רביב טל מר 

 לניהול דיגיטלי 

 דיגיטליים.  סיכוניםניהול  – אינטרנט קטלני 
18:45-19:45 

8 
 

  - ,  רו"ח גיל בר  מר

המבקר הפנימי אלעל  

 נתיבי אוויר לישראל 

מקרה מבחן לצורך תרגול   –  מפגש סיכום

 . והבנת הנלמד בהשתלמות 
1.4.20 

 יום ד' 

17:00-18:15 

, רו"ח,  גיא מונרוב מר 

CIA, CISA, CRISC  ,

אלקלעי מונרוב ושות'  

AlMo 

 

18:30-19:45 

 19:45החל מהשעה  חלוקת תעודות 
 

 

 שינויים בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים* יתכנו 
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+ 

 

 יש לשלוח טופס הרשמה נפרד לכל     

 

 אני הח"מ מבקש/ת להירשם לקורס:

  MAPLE HOUSE-ב  29.1.20 –  1.4.20"ניהול סיכונים"  

 שם משפחה: __________________  שם פרטי: __________________   מין ז/נ 

 

 ______ תואר: ________ תעודת זהות:מס‘ חבר: 

                                           __________         מקום עבודה:                      תפקיד: 

                  עיר:                  ת.ד.               מס':                                        כתובת, רח': 

 מיקוד:_____________ 

                     טל' )נייד(:                         טל' )ב(:                          טל' )ע(: 

                           דוא"ל:                       פקס: 

לתשומת ליבכם: הפרטים האישיים שלהלן )שם משפחה שם פרטי ותואר( ירשמו 

בתעודת הסיום של הקורס בדיוק כפי שצוינו. לא יתקבלו תיקונים לאחר הנפקת 

 התעודה.

 יש לשלוח טופס הרשמה נפרד לכל משתתף.

 

 ( 3כמפורט בעמ‘  -תשלומים שווים  4-)ניתן לשלם ב באמצעות המחאה

למשרדי   באמצעות הדוארהמחאות יש לרשום לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל" ולשלחם  

, לידי מח‘ השתלמויות. מצ"ב המחאות 6525201אביב -, תל1הלשכה, רח‘ מונטפיורי 

 כדלקמן:

 

               ז"פ                     בנק                      ₪, מס'                  המחאה ע"ס  .1

               ז"פ                     בנק                      ₪, מס'                  המחאה ע"ס  .2

               ז"פ                     בנק                      ₪, מס'                  המחאה ע"ס  .3

               ז"פ                     בנק                      ₪, מס'                  המחאה ע"ס  .4

 

( ניתן לשלם 03-5116695)לשלוח לפקס מס:   הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי

. מספר תשלומים 3תשלומים שווים כמפורט בעמ‘  4-בכל כרטיסי האשראי. ניתן לשלם ב

 תשלומים(  4_______)עד 

                                  שם בעל/ת הכרטיס                       סוג הכרטיס 

                         מס' הכרטיס:                           מס' ת"ז: 

 _____  _ספרות אחרונות בגב הכרטיס(:_____  3תוקף הכרטיס:_____|______  )

                            _חתימה:                         סה"כ לחיוב:          

                           ולשלוח לכתובת ___                           את הקבלה יש להוציא על שם 

         

 לכבוד:

 לשכת רואי חשבון בישראל

 עבור המכון להשתלמויות ולימודי תעודה 

 6525201אביב -, תל1רח‘ מונטפיורי 

  03-5116695, פקס:03-5116699טל: 

 matana@icpas.org.il :או למתנה במייל

 

 דמי ההשתתפות:

 למשתתף חבר לשכה₪  1,120

 למשתתף לא חבר לשכה ₪ 2,240

 לחבר צעיר /  פנסיונר₪  840

נהלי הרשמה מסודרים ניתן 

 www.icpas.org.ilלמצוא באתר: 
 טופס הרשמה


