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 ,יקרים וחברים חברות

 

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

 "עבודת הדירקטוריון עם דגשים מיוחדים לרואי החשבון"

דירקטור לנקוט בכל אותם אמצעי זהירות שדירקטור סביר היה נוקט בנסיבות העניין ... אכן, היות אדם על כל  ... " 

. להיות דירקטור  להיות דירקטור משמעותו למלא תפקיד מרכזי בחברה...  .דירקטור אינו רק עניין של כבוד או כיבוד

אדם המציע עצמו "..." .פקידו בחברהמשמעותו לנקוט בכל האמצעים שדירקטור סביר היה נוקט בהם להגשמת ת
לתפקיד ניהול חברה, הכרוך בטיפול וניהול רכוש רב, חייב לנקוט במידת הזהירות של דירקטור סביר הכשיר לפעול 

 ". בשטח זה של ניהול

 כבוד השופט נשיא בימ"ש עליון, אהרון ברק           
 

תפקיד   את מנגנוני הבקרה בחברות השונות באמצעות דירקטוריון עצמאי.  לאורך השנים הרגולציה התרחבה, דבר המעצים
 של הדירקטור בעל המומחיות הפיננסית.  תפקידושכן  הדירקטור הינו מאתגר ומעניין, כל

מטרת קורס זה להקנות ידע וכלים מתאימים לתפקודו והכשרתו של הדירקטור כדי שיוכל למלא את תפקידו באופן  
 מקצועי. 

 

בבית הלשכה, אודיטוריום ,  בתוכנית  המצוין  ז"הלו  פי  על  ויתקיים,  17:00  בשעה,  25.2.2020  ג',  ביום  יפתח  הקורס

 אביב )יש לשים לב ללקוח הזמנים המצ"ב(.-, תל1תמר, רח' מונטפיורי 

 

 .מפגשים 9מפגשים לפחות מתוך  7-במסיימי הקורס תוענק תעודת גמר, כפוף להשתתפות ל

 

 הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.  חומר מקצועי.בקורס יחולק 

 

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

 

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

 מידע אודות הקורס מצורף בחוברת זו.

 

תרומתה להכנת סגנית נשיאה, יו"ר הוועדה להקמת נבחרת הדירקטורים על    - , רו"ח  רגינה אונגרהודות לגב'  ברצוני ל

 הקורס.תכני 

 
 ,רב בכבוד

 

 MBA ח"רו ,רונן-פרנקל אלינה

 לנשיאה ומשנה מקום ממלאת

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

 "החשבון לרואי מיוחדים דגשים עם הדירקטוריון"עבודת 
 

 ממלאת מקום ומשנה לנשיאה,  –רו"ח  רונן,-אלינה פרנקלגב'  :  אקדמי ריכוז
 ויו"ר המכון להשתלמויות ולימודי תעודה  

 :הקורס מטרת
בנושא שינתה באופן מהותי את הסטנדרטים    עם השנים. הפסיקה העניפה   מתרחבת ואחריות הדירקטורים ונושאי המשרה הולכת  

 שלאורם צריך הדירקטור להתנהל. 
של הדירקטור בעל המומחיות הפיננסית. מטרת קורס זה להקנות ידע   תפקידו שכן  תפקיד הדירקטור הינו מאתגר ומעניין, כל

 וכלים מתאימים לתפקודו והכשרתו של הדירקטור כדי שיוכל למלא את תפקידו באופן מקצועי. 
תפקידו, סמכותו ואחריותו, תוך הקניית כלים מעשיים לרבות בסימולציות ומקרי   הקורס ירחיב היבטים שונים בכהונת הדירקטור, 

 בוחן בהתנהלות מעשית. 
 

  :הקורס מתכונת
 .אקדמאיות שעות 36 כ"ובסה א"כ ס"י X 4 שבועיים מפגשים 9

 אביב.-, תל1אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי בבית הלשכה, , צ"אחה בשעות ייערך השבועי המפגש
 )יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב(.

 
 :תעודה

 להשתתפות  כפוף,  בישראל  חשבון  רואי  לשכת  של  תעודה  ולימודי  להשתלמויות  המכון  מטעם  גמר  תעודת  תוענק  הקורס  למסיימי
 . מפגשים 9 מתוך לפחות מפגשים 7-ב
 

 .להיעדרות ייחשב הנוכחות רישום אי .הלשכה נציג שבעמדת הנוכחות בדוח להירשם להקפיד בקורס המשתתף על

 
 :הרשמה

המעוניינים להצטרף לקורס, מתבקשים למלא את טופס ההרשמה שנמצא בסוף החוברת ולשלחו בהקדם בצרוף המחאות,  
. ניתן לשלם גם באמצעות כרטיס אשראי  6525201אביב, -, תל 3, קומה 1למשרדי הלשכה, רח' מונטפיורי  באמצעות הדואר
 matana@icpas.org.ilאו למייל    5116695-30לפקס מס' במשלוח הטופס  

 )לא תתאפשר הרשמה טלפונית(. 
 

 :הקורס פתיחת מועד
 .16:30 משעה ורישום התכנסות ,17:00 בשעה ,25.2.2020ג',  יום
 

 :השתתפות דמי
 .₪ 2,520 לשכה חבר לא, ₪ 1,260 לשכה חבר

  - בלשכה הראשונות החברות שנות 4-ב הקורסים עבור מתשלום %25 של בשיעור צעירים ח"לרו הנחה תינתן

 פנסיונר/צעיר לחבר ₪ 945
 

 :ביטול דמי
 .23.2.2020 לתאריך עד בכתב תתקבלנה השתתפות ביטול על הודעות

 .הקורס של הכולל מהתשלום %50 -ב החבר יחויב הקורס פתיחת למועד ועד 24.2.2020 מתאריך החל
 .מלא בתשלום החבר יחויב הקורס פתיחת מועד לאחר

 

 בהפסקה יוגש כיבוד
 חניה:

(. יש ₪16:00 לכל הערב )החל מהשעה  15בלבד במחיר  (Pink Park)בהגיעך לקורס תוכל/י ליהנות מחניה דרך האפליקציה פינק פארק 
, ת"א. בנוסף, ניתן לחנות בחניון סנטרל פארק 14להוריד את האפליקציה, להירשם ולהזמין חנייה מראש בחניון פסגות בכתובת: אחד העם 

 ₪ )כניסה חד פעמית(. 15ואילך הינה  15:00עלות הכניסה לחניון מהשעה  – 18ברח' מוהליבר 
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 אודות מרצי הקורס
 נשיאת הלשכה -איריס שטרק, רו"ח 

ומכהנת כחברת מועצת רואי  2018החל מספטמבר  –מכהנת כנשיאת לשכת רואי חשבון 
חשבון. מייסדת ושותפה מנהלת של פירמת "שטרק את שטרק" רואי חשבון, עוסקת בביקורת 

הבינלאומית   (IIA)דוחות כספיים, ביקורת פנימית, כולל הסמכה מלשכת המבקרים הפנימיים  
. מתמחה במיסוי מקומי ומיסוי בינלאומי,  (QAR)פנימית בהבטחת איכות מערך הביקורת ה

עוסקת בהטמעת כללי ממשל תאגידי ויעוץ בנושא התנהלות דירקטוריונים. בעלת תואר ראשון 
 בראיית חשבון ותואר שני בכלכלה, אוניברסיטת בר אילן.

דירקטורית בחברת טוגדר. מרצה בכירה במוסדות אקדמיים בנושא אחריות דירקטורים.  
פקידי דירקטורית בעבר: יו"ר דירקטוריון פעיל בחברת נמל אשדוד, דירקטורית בבנק מסד, ת

לרבות יו"ר ועדת ביקורת ומאזן, דירקטורית וחברה בוועדת ביקורת וכספים בחברת חשמל, דירקטורית בבזק, 
 יהודית ועוד. דירקטורית בבנק הבינ"ל הראשון, דירקטורית בקופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות ה

 

 ח "רו, אלינה פרנקל רונן

 
ר פורום "ר המכון להשתלמויות ולימודי תעודה ויו"ממלאת מקום ומשנה לנשיאה ויו

וכן דירקטורית חיצונית  ,  מנהלי הכספים והחשבים של לשכת רואי חשבון בישראל,  לים"מנכ
 . מ ואיידיבי פיתוח" של חברת טמפו משקאות בע

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

מ וכנציגת ציבור  " ושל מיקרומדיק טכנולוגיות בע, מ" טאו תשואות בע, מ" באלביט הדמיה בע
פרנקל רונן כיהנה כמנהלת הכספים ' גב(. רשות החשמל)ברשות לשירותים ציבוריים חשמל 

פרנקל רונן שימשה כמנהלת הכספים של ' גב. שומריםמ וקבוצת שרותי ה" אורק נייר בע: של
 . התאגידים הקשורים שלה  97לרבות , קבוצת תנובה

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

 ח"רו, רגינה אונגר

 נבחרת הדירקטוריםלהקמת  הוועדה ר"ויו נשיאה ה סגנית

)מעל    מקצועי  ניסיון   בעלת.  ופיננסיוליווי עסקי    מנטורינגחברת בוטיק, המעניקה שירותי    בעלת
פיננסית לחברות בינוניות וגדולות מול המערכת  מלווה. והפיננסים הניהול בתחוםשנה(  20

"ר פקר  יו "ש ובכלל.בימהבנקאית, מסייעת בגיוס מימון ומשמשת מומחית כלכלית מטעם 
פלדה תעשיות, דירקטורית בעלת מיומנויות פיננסיות וחשבונאיות )בהווה ובעבר( בגופים  

  –כלכלית ירושלים, כור תעשיות בע"מ, רפאל  – כגון: צים שירותי ספנות, מבנה תעשיות 
 תאתתעשיות בע"מ,  תאתהרשות לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ, לידר שוקי הון בע"מ, 

( בע"מ, ניו פארם )החדש( 2005לסון הספקה טכנית והנדסית קמין )טכנולוגיות בע"מ, מנד
 בע"מ ואחרות.

אחזקות בע"מ  קמן"ל ומנכ"מ בע והשקעות החזקות  לידר קבוצת של כספים"ל סמנכ, בעבר 
 תעשיות בע"מ. תאתוכן יו"ר חברת מנדלסון וחברת 

 . לדירקטורים הכשרה ובקורסי בונותחש ביקורת בתחומי שנה 20-מ למעלהאביב -תל באוניברסיטת בכירה מרצה
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 מישל אוחיון, עו"ד

דין, ומייסד  -עורכי  190-פרל כהן צדק לצר ברץ, שמונה כ  –שותף בכיר בפירמה הבינלאומית  
 הפורום למצוינות בדירקטוריון. 

עוסק הן בהיבטים עסקיים, הן   –שנה, מומחה לשוק ההון ולחברות  30-דין למעלה מ-עורך
 בליטיגציה תאגידית. 

 בונו של ארגון רבני צוהר. -מכהן כיועץ המשפטי פרו –בפעילות הציבורית  

הראשון  פיתח הכשרות לדירקטורים במספר מגזרים במשק. פיתח את קורס הדירקטורים 
בתקופתו של דני דורון, כנשיא הלשכה. פיתח את מודל   – בישראל ושיועד לרואי חשבון 

ידי רשות החברות הממשלתיות והוחל על כלל -מודל שאומץ עלי –האפקטיבי הדירקטוריון 
 ידי גופים שונים.-החברות הממשלתיות. המודל נבחר מבין מספר מודלים שהוצעו לרשות על

אחריות    –בעבר, נציג לשכת עורכי הדין בעיצוב חוק החברות, פירסם שלושה ספרים בנושאים  
 חברות. מנהלים בחברות, שוק ההון, וחוק ה

 
  איריס שפירא ילון, רו"ח

דירקטורית "מומחית פיננסית", בעלת ניסיון מקצועי וניהולי רב שנים במגוון חברות ציבוריות  

 ויו"ר ועדות הדירקטוריון, רואה בתפקידה כדירקטורית עיסוק מרכזי.  

אלקטרה נדל"ן, קבוצת מחשוב ישיר, אקס טי אל   מכהנת כדירקטורית בחברות:

חברת ועדת ביקורת במכון אדלר ובעמותות שונות, פעילה   טיקלס, רותם תעשיות.ביופרמסו

בוועדה להקמת מאגר הדירקטורים של לשכת רו"ח. בעברה, כיהנה הגב' שפירא ילון  

ת.א.ת טכנולוגיות, לל"ן מקבוצת הסוכנות, אי טי ויו מדיקל, ג'ון ברייס  כדירקטורית בחברות:

 ת ועוד.  מוצרים, ג'ון ברייס טכנולוגיו

הגב' שפירא ילון מביאה עמה גם ניסיון רב שנים בתעשיית ההיי טק, בה כיהנה כסמנכ"לית 

במספר חברות טכנולוגיה וסטארט אפים ובקרן הון סיכון מופת, מחלוצות הון   CFOכספים 

. לאיריס  EY -הסיכון בישראל.  כן עסקה ביעוץ וליווי פיננסי וניהולי, את הקריירה החלה ב

 אשון בחשבונאות ובכלכלה מאוניברסיטת תל אביב.תואר ר

 

 דורון רונן, רו"ח )משפטן( 

, ביקורת תפעולית,  ITביקורת פנימית, סקרי וניהול סיכונים, ביקורת  -שנה ב  37  בעל ניסיון בן 
לבתי משפט ולבוררים ולתאגידים.  מומחה ביקורת חקירתית, עיצוב נהלים, ומתן חוות דעת 

לשכת  נשיא ויו"ר הוועדה המקצועית שלסגן וממלא מקום משרד בתחומים אלה.  מנהל
האיגוד   -ישראל  ISACAישראל. נשיא לשעבר וחבר הנהלה של  IIA-המבקרים הפנימיים

ורת ואבטחת מערכות מידע. יו"ר הוועדה הארצית לביקורת מערכות מידע  הישראלי לביק
 ממוחשבות בלשכת רואי חשבון בישראל. יו"ר ועדת הביקורת של עמותת "וראייטי ישראל".

בעל תואר ראשון בחשבונאות וסטטיסטיקה מאונ' ת"א, תואר שני בהצטיינות במינהל ציבורי  
אילן. בעל הסמכות: -בהצטיינות במשפטים מאונ' ברביקורת פנימית וציבורית ותואר שני  -

(, סוקר בקרת איכות ביקורת  CRMA(, מבקר ניהול סיכונים מוסמך )CIAמבקר פנימי מוסמך )
(, תעודת אבטחת סייבר  CRISC(, מוסמך בסיכונים ובקרת מערכות מידע )QARפנימית )

(CSX-F( ובוחן הונאות מוסמך ,)CFE.) 

 האקדמיה ובכנסים וקורסים בתחומי הביקורת השונים בארץ ובחו"ל.מרצה במסגרת 
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 ת רואי חשבוןיועץ משפטי של לשכ - איל נייגר, רו"ח ועו"ד

דיני ניירות ערך, משפט   שותף במשרד עורכי הדין עדי קפלן ושות' ומתמחה בדיני תאגידים, 
 מסחרי ומנהלי. 

והיה שותף  האכיפה המנהלית לפי חוק ניירות ערךכיהן במשך שש שנים כחבר ועדת 
   .עדה מיום כינונהולהחלטותיה העקרוניות של הו

 .עומד בראש המכון הישראלי לממשל תאגידי )חל"צ( בע"מ

 ( בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר ראשוןBAבעל תואר ראשון )
 .( מאוניברסיטת בר אילןLLBבמשפטים )

 

 

 האודן ישראל סוכנות לביטוח בע"ממנכ"ל איציק מליק, 

 . שנה 15-עובד בחברה כמכהן כמנכ"ל חברת האודן ישראל, ו

מנהלי   30-מיוחדים שמונה כ סיכונים חטיבת ומנהלכסמנכ"ל בתפקידו הקודם בחברה כיהן 
 (.חברות 2500-מ מטפלת בלמעלה) תיקים ונחשבת לגדולה ולמובילה בתחומה בישראל

ניסיון רב בתחום הביטוחים המיוחדים   מליקלקודם לכך עבד מספר שנים בבנק דיסקונט. 
ובמהלך השנים טיפל במאות רבות של חברות מקומיות ובין לאומיות. איציק צבר ניסיון ייחודי  
בתחום הביטוחים להנפקות ולאורך השנים ליווה עשרות חברות בתהליכי הנפקה בארץ 

 . ובחו"ל

ניסיון רב שנים בתחומי ביטוח ייחודיים כגון ביטוח נושאי המשרה, ביטוח אחריות  למליק
מקצועית, ביטוח מצגים בעסקאות, ביטוח סייבר, ביטוחים לניסויים קליניים וחבות המוצר, ביטוח למוסדות פיננסים 

 .  ועוד

 

 ורו"ח, שותף בכירעו"ד ד"ר שלמה נס,  

דורון   מוביל בתחום שיקום והבראת חברות, אשר התמזגה עם הפירמהמייסד משרד בוטיק 

 טיקוצקי קנטור גוטמן נס ועמית גרוס ושות'.  

ופ ישראל, רשת הקלאבמרקט, א-: רשת קוביניהןנאמן ומנהל מיוחד מטעם בית המשפט 

אגרקסקו, קבוצת מעריב הוצאת מודיעין בע"מ, בורגר ראנץ', קבוצת אריה את עופר, קבוצת  

 )סאמיט( ועוד.  קה תעשיות, פויכטונגר השקעות, חייל אחזקותזי

אילן ומוסדות אקדמיים נוספים, מרצה בתוכניות פיתוח  -מרצה למשפטים באוניברסיטת בר

"להב" באוניברסיטת ת"א בקורסים להכשרת מנהלים במשרד   -  והכשרת מנהלים ודירקטורים

משמש בהווה ובעבר   הציבורית להיטלי סחר.יו"ר הוועדה ' ראש הממשלה ומשרד האוצר. ס

יו"ר חברת החשמל לישראל, חבר מליאת  כיו"ר דירקטוריון וכחבר דירקטוריון של חברות ציבוריות מובילות, ביניהן: 

רשות ניירות ערך. יו"ר איילון חברה לביטוח, יו"ר שומרה ביטוח, ממלא מקום יו"ר קבוצת פורמולה מערכות, יו"ר יולי  

יונייטד   , N.M.C)אביב ארלון(, וכן דירקטור בפרטנר תקשורת בע"מ, מבני תעשייה, סיטי בנק )ישראל(, שוקי הון

 . ..תעשיות, קליקסופטוור ועוד -אנטרטיימנט, טמפו
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 , רו"ח  פרופ' הדס גלנדר

 ישראל. EYשותפה, מנהלת תחום הערכות שווי ומודלים עסקיים 

  ן: בתחומי פעילות וענפים שונים כגו  מובילה פרויקטים מול חברות מהמובילות בארץ ובעולם,

 נדל"ן ותעשייה. תשתיות, אנרגיה, פרמצבטיקה,  פיננסיים, טכנולוגיה, קמעונאות,

לצרכים עסקיים )הערכות שווי וחוות דעת ליוותה ויעצה לחברות בתחומי הערכות שווי 

אופציות    נכסים בלתי מוחשיים,  )הקצאת עלויות רכישה,חשבונאיים ולצרכים  הוגנות(

 חית מטעם בית משפט.מסיפקה חוות דעת כלכליות כעדה מומחית ומו לעובדים וכד'(,

שנים   בין ה  ועד היום משמשת כמרצה בכירה במסלול האקדמי המכללה למנהל.  1990משנת  

ועד היום כחברה במועצת סגל המסלול    כראש המחלקה לחשבונאות,כיהנה    2015עד    2010

מרצה במסגרות קורסי דירקטורים והשתלמויות בכירים במגזר  האקדמי המכללה למנהל.

 .במוסד לתקינה חשבונאית ובוועדת הסיווג של חברות ממשלתיותחברה  הפרטי, הציבורי והממשלתי.

בוגרת תואר שני במנהל עסקים  האוניברסיטה העברית  ד"ר בהצטיינות מאוניברסיטת בן גוריון,דס בעלת תואר ה

 .ירושלים ובוגרת תואר ראשון בחשבונאות מהמסלול האקדמי המכללה  למנהל
 

 , רו"ח קרן בר חוהד"ר 

 . (2012-מכהנת כראש החוג לחשבונאות באוניברסיטה העברית )החל מ

משמשת כנציגת המל"ג במועצת (. 2019-של המוסד לתקינה )מחברה בוועדה המקצועית 

  2019-החשבון. ב  איוחברה בוועדת הבחינות של מועצת רו  2016רואי החשבון החל משנת  

 החשבון. ימונתה ליו"ר ועדת הרפורמה בתוכנית לימודי החשבונאות מטעם מועצת רוא

ת חברות בארץ ובחו"ל בתחומים שונים: נדל"ן,  קרן מכהנת כדירקטורי 2006החל משנת 

קמעונאות, קרנות נאמנות, קופות גמל ובנקאות. קרן פירסמה מספר מאמרים בג'ורנלים 

 המובילים בעולם בתחום החשבונאות, כמו כן פירסמה ספר בחשבונאות.

 (. 2011-2016כחברה ברשות ניירות ערך ) קרן כיהנה

אביב. פוסט  -בחשבונאות וכלכלה, מוסמך בכלכלה ודוקטורט במימון וחשבונאות מאוניברסיטת תלבעלת תואר בוגר 
 דוקטורט בחשבונאות מאוניברסיטת ניו יורק. 

 
 

 ומשפטנית, רו"ח קרן קיבוביץ

יועצת בכירה לחברות ציבוריות. מומחית בתחומי ממשל תאגידי, אפקטיביות עבודת  
דירקטוריון, תגמול בכירים, קשרי משקיעים, אסיפות כלליות, עיצוב והטמעת תהליכים 

 עסקיים, נהלי עבודה, ניהול סיכונים ובקרות. 

בעולם. בעלת , פירמת יעוץ עסקי וראיית חשבון מהגדולות בישראל וBDO-כיהנה כשותפה ב

ניסיון בייעוץ לחברות ציבוריות, עבור דירקטוריונים, בעלי שליטה והנהלות בכירות במשק. 

מכהנת כדירקטורית חיצונית בלפידות חלץ. כיום, בין היתר, עוסקת בפיתוח עסקי וליווי  

חברות טכנולוגיה בחיבור ללקוחות, שותפים עסקיים ומשקיעים אסטרטגיים. בעלת תואר 

 משפטים, תואר ראשון במנהל עסקים ותעודת הוראת כלכלה וחשבונאות.ראשון ב
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 אמיר איל, רו"ח 

 יו"ר ואסטרטג השקעות ראשי, קבוצת ההשקעות אינפיניטי 

שנה  30-מומחה לשווקי הון ופיננסים בישראל ובעולם. בעל ניסיון מקצועי של למעלה מ
את קבוצת ההשקעות אינפיניטי, אחת   1997בניהול השקעות מקומי וגלובאלי. ייסד בשנת 

(, אשר BDI- ו D&Bמקבוצות ניהול ההשקעות הגדולות והאיכותיות בישראל )על פי דירוגי 
בי העולם, עבור עשרות אלפי לקוחות פרטיים, תאגידים  מנהלת השקעות בישראל וברח

 ומוסדיים. 

אמיר הינו רואה חשבון, מנהל תיקי השקעות ומשווק פנסיוני ובעל תארים בכלכלה, 
 שנים כקצין ביחידת עילית בחיל המודיעין.  5חשבונאות ומחשבים כעתודאי בצה"ל ושירת 

 

 ורו"ח עו"ד ,אסתר קורן

( במשרד גרוס, קלינהנדלר, M&Aמחלקת חברות, מיזוגים ורכישות )שותפה בכירה וראש 

 (.GKHחודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות' )

אסתר מתמחה בדיני חברות, עסקאות מיזוגים ורכישות, דיני ניירות ערך ועוסקת בתחום 

תוכניות תמרוץ עובדים ומיסים. כמו כן, היא מייעצת לדירקטוריונים והנהלות של חברות 

בנוסף, מלווה אסתר חברות בגיוסי הון, הן מהציבור והן גיוסי הון פרטיים,   . וריות גדולותציב

מטפלת בהנפקות והפרטות של חברות ממשלתיות וכן, עוסקת בתחום תוכניות תגמול 

   עובדים לרבות פיתוח מכשירים מיוחדים המתאימים לתגמול מנהלים בישראל.

ישראל וחברה בוועדה הציבורית ממשלתית כיהנה כחברה במועצה המייעצת של בנק 

 ולנושאי משרה בדיני חברות וניירות ערך.  רו"ח, לעו"דלקביעת מדיניות הסיוע בדיור. מרצה 

במשפטים מאוניברסיטת ת"א   L.L.B(, תואר  1989אסתר בעלת תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת ת"א )

 (.  2010במשפטים מאוניברסיטת ת"א ) L.L.M( ותואר 1993)

 

 עו"ד עודד רביבו 

 ראש צוות ושותף במחלקת הליטיגציה של משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות'.  

 תמחה בתביעות ייצוגיות ונגזרות בניירות ערך ותביעות אחריות דירקטורים ונושאי משרה.מ 

דירקטורים בגין חלוקה אסורה של דיבידנדים; אחריות תביעות נגד  –ין התיקים בהם טיפל ב

דירקטורים לפרטים מטעים בדיווחים; אחריות דירקטורים לקבלת החלטות עסקיות; אחריות  

 דירקטורים לקריסת תאגידים.

  ו"ד רביבו מתמחה גם בטיפול בתיקי ליטיגציה מורכבים בהיקפים של מאות מיליוני ₪, ובין ע

 ר בבוררות ים המלח, את הכנסת, ותאגידים גדולים במשק.ייצג את משרד האוצ  היתר

ו"ד רביבו הוא בוגר תכנית ברקלי לתואר שני במשפט מסחרי של אוניברסיטת תל אביב ע

 ואוניברסיטת ברקלי בארה"ב.
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 שמעון הייבלום, רו"ח 

 שנה( בתחומי הניהול הפיננסי, ניהול נדל"ן וניהול חברות. 50בעל ניסיון מקצועי )מעל 
דח"צ יו"ר הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ביקורת  יו"ר פעיל בחמדת הארץ נדל"ן בע"מ. 

 ותגמול באלקו בע"מ ובפרידנזון לוגיסטיקה בע"מ, דירקטור ויו"ר ועדת אשראי בקרן אקספו. 

בעבר: מנכ"ל בנק כרמל, מנכ"ל צמיחה בית השקעות, מנכ"ל סולל בונה, משנה למנכ"ל משכן 
 בנק הפועלים למשכנתאות, סמנכ"ל כספים בשיכון ובינוי אחזקות ועוד.  

מפעלי פרג מאוחדים, מלר"ג )לאחר שנרכשה מנאמן(, שפע -יושב ראש דירקטוריון פעיל ב
 עיל בקרסו נדל"ן. אינפקט ניהול תיקים, ס. יו"ר פ ימים,

 דח"צ ויו"ר ועדות בקבוצת ישרס ראלקו סוכנויות ועוד. 

 חבר בצוות הבדיקה בהקשר לקריסת חברת דורי, יועץ לנאמן לחברת מליבו, אורתם סהר.

 
 

 אהוד לוריא, רו"ח
עוסק בפיתוח עסקי ויעוץ אסטרטגי וליווי חברות וכן בתפקיד דירקטור בחברות ציבוריות  

קרגל, -ובעמותות, בין השאר דירקטור בנכסי חיילים )חברת בתי החייל(, בקבוצת פלסטו
בחברת העוגן פלסט )לשעבר( ועמותת ספורט רמת פולג. מכהן כחבר בוועדת התקינה 

והינו חבר בוועדה המייעצת למועצת רואי חשבון בנושא  החשבונאית של לשכת רואי חשבון 
.  IFRSועדה המיעצת לרשות המיסים להשלכות המס מיישום ה ובחינות. כמו כן היה חבר ב

 חבר האסיפה הכללית של האגודה למען החייל והיה בעבר חבר מועצת יד לשיריון.  
 

סמנכ"ל בפלאפון תקשורת בע"מ, משנה למנכ"ל בפז חברת נפט בע"מ וכמנכ"ל כ בעבר כיהן
חברת אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ הנסחרות בבורסה בת"א. שימש כמנכ"ל בחברות פרטיות  
ובשני מיזמים להקמת תחנות כוח )כוכב הירדן אגירה שאובה ואי.פי.אמ. באר טוביה, תחנת 

 כוח מונעת בגז(. 
 

של  AMP, ובוגר קורס מנהלים מתקדם 1981חשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב משנת בעל תואר ראשון ב
  אוניברסיטת הרווארד בארה"ב. 

 
 

ומנהל המחלקה  ערךהיועץ המשפטי של רשות ניירות עו"ד, אמיר וסרמן, 
 המשפטית של הרשות

 מופקד על כלל ההיבטים המשפטיים בעבודת הרשות., עו"ד וסרמן

החל עבודתו ברשות במחלקת תאגידים, שם טיפל במגוון תחומים בשוק ההון, ובהם  
 פיקוח על חברות ציבוריות, שומרי סף, והוראות חוק החברות.  

לאחר מכן עבד כעו"ד וכשותף במשרד עורכי דין, ועסק בין היתר בליווי של דירקטוריונים  
 והנהלות ובייעוץ משפטי בנוגע לעסקאות בשוק ההון.  

תפקידו כיועץ המשפטי של הרשות אחראי בין היתר להנחיית הגופים המפוקחים  ב
באשר ליישום הוראות הדין ופרשנותן בכל תחומי הפעילות של הרשות, ולייעוץ המשפטי ביחס להפעלת סמכויותיה  

 הרגולטוריות של הרשות בהיבטי פיקוח, חקיקה ואכיפה. 

ברגולציה החלה על תאגידים המציעים ניירות ערך לציבור, ומלמד  ממחברי הספר "תאגידים וניירות ערך" העוסק 
 קורסים בנושא דיני ניירות ערך וממשל תאגידי בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים.

בעל תואר ראשון במשפטים וכלכלה ותואר שני בכלכלה ומינהל עסקים של האוניברסיטה העברית בירושלים, וכן תואר 
 נהל ציבורי של אוניברסיטת הרווארד.  שני במי
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 "עבודת הדירקטוריון עם דגשים מיוחדים לרואי החשבון" תוכנית הקורס:

 ממלאת מקום ומשנה לנשיאה,  –רו"ח  רונן,-אלינה פרנקלגב'  :  אקדמי ריכוז

 ויו"ר המכון להשתלמויות ולימודי תעודה  
 

 המועד הנושא שם המרצה* 

1 
 
 

  -, רו"ח  שטרקאיריס גב' 
 נשיאת הלשכה 

רו"ח,   רונן,-אלינה פרנקלגב' 
MBA  -   מ"מ ומשנה לנשיאה

ויו"ר המכון להשתלמויות  
 ולימודי תעודה 

, יו"ר הוועדה  רגינה אונגרגב' 

להקמת נבחרת הדירקטורים של  

 רואי חשבון בישראל   לשכת
 

 
 ברכות ודברי פתיחה 

 

25.2.20 
 ג' יום  

17:00-17:20 

   , עו"ד אוחיוןמישל  מר 

 

 אפקטיבי  דירקטוריון   יצירת

 קבלת החלטות בדירקטוריון  כי תהלי

 

17:20-18:30 

  עסקית ותוכנית אסטרטגיה רו"ח   איריס שפירא ילון,גב' 

18:45-20:00 

2 
 

,  LLM"ח, רו  דורון רונן, מר 

CIA  , נשיא ויו"ר סגן ומ"מ
לשכת  הוועדה המקצועית של
  IIA -המבקרים הפנימיים 

 ישראל
 

ניהול סיכונים, בקרה פנימית ופיקוח על ידי  
 הדירקטוריון 

 

3.3.20 
 ג' יום  

17:00-18:15 

  -, רו"ח  איריס שטרקגב' 
 הלשכה נשיאת 

  הרכב ונהלי עבודה של ועדות חובה של הדירקטוריון, 
 ועדת ביקורת, תגמול, ועדה לאישור דוחות כספיים 

 

 

18:30-19:45 

 

3 
 

 
רו"ח ועו"ד, עדי    ,אייל נייגר מר 

 קפלן ושות' 
יועץ משפטי של הלשכה וחבר  

ועדת האכיפה המנהלית  
 )לשעבר( 

 
 אחריות דירקטור בהיבט הפלילי

 ומה שביניהם אכיפה פלילית ומנהלית של דירקטור
 ואסטרטגיות הגנה אחרותתוכנית אכיפה 

דפוסי וסוגי אחריות פלילית של מנהלים בתחומים 
 כגון: הגבלים עסקיים, איכות הסביבה ואיומים אחרים

התפשטות האכיפה המנהלית על חשבון האכיפה  
הפלילית ומאפייניה: מהירה ויעילה יותר, דורשת רמת  

 הוכחה נמוכה יותר וכרוכה בענישה מרתיעה: קנסות 
גבוהים ואף הגבלת כהונה, יוצרת שיימינג והשלכות  

 אחרות. 
אסטרטגיות הגנה כנגד אחריות פלילית ומנהלית:  

 תוכנית אכיפה, הסתמכות על חוו"ד ועצה משפטית 

17.3.20 
 ג' יום  

17:00-18:15 

 
  מנכ"ל האודן -  מליק  איציקמר 

 ישראל 

 
 וביטוח  שיפוי, פטור

 

18:30-19:45 
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4 
 

 

, רו"ח  אלינה פרנקל רונן גב' 

  ממלאת מקום ומשנה לנשיאה 

ודירקטורית בחברות ציבוריות  

 וממשלתיות 

 

 

  בחברה  דירקטורים למינוי הכשירות •

 וציבורית  ממשלתית 

 תפקיד הדירקטור בחברה בקשיים  •

 

24.3.20 
 ג' יום  

17:00-18:15 

 עו"ד  ד"ר שלמה נס, רו"ח ו מר 

 

 

,  אחריותו   של הדירקטור בעת חשש לחדלות פרעון 

 חוק חדלות פרעון 
 

 

18:30-19:45 

 

5 
 

כיצד נמנע את  ? טעות עסקית או טעות בשיקול דעת יפורסם בהמשך 
 ?הטעות הבאה

31.3.20 
 ג' יום  

17:00-18:15 

  וצדדים קשורים עסקאות עם בעלי עניין רו"ח  הדס גלנדר  ד"ר 

18:30-19:45 
 

6 
 

, רו"ח, ראש  קרן בר חווה ד"ר 
החוג לחשבונאות האוניברסיטה 

 העברית ודירקטורית בחברות 
 

 19.4.20 כספי בדיווח הכלים אל נחבאות סוגיות
 א' יום 

17:00-18:15 

 18:30-19:45 ומדיניות תיגמול 20תיקון  , רו"ח קרן קיבוביץ גב' 
 

7 
 

יו"ר   –  , רו"חל אמיר אימר 
ואסטרטג השקעות ראשי,  

 קבוצת ההשקעות אינפיניטי 
 

 הנפקה, פרטית הנפקה, ציבורית חברה ידי על גיוס
 ?מהו דירוג, תשקיף פירסום שלבי, ציבורית

5.5.20 
 ג' יום  

17:00-18:15 

  – , עו"ד, רו"ח אסתר קורןגב' 

, חודק, הלוי,  גרוס קלינהנדלר 

 גרינברג, שנהב ושות' 
 

  דיבידנד   קת וחל כללי 

18:30-19:45 
 

8 
 

פישר   - , עו"ד עודד רביבומר 

 אוריון ושות' ,  וול , חן  בכר,

 

 12.5.20 תביעות ניגזרות  , תובענות ייצוגיות, סקירת הפסיקה 
 ' גיום  

17:00-18:15 

, היועץ  , עו"ד אמיר וסרמןמר 

 המשפטי, רשות ניירות ערך 

  עבודת הדירקטוריון בראיית רשות ניירות ערך 

18:30-19:45 
 

9 
 

  ירקטוריםיו"ר ודרב שיח 

 :  בחברות שונות 

 רו"ח  שמעון הייבלום, מר 

 רו"ח   לוריא,  אהודמר 

משתתפים נוספים יפורסמו  

 בהמשך 

 20.5.20 בשאלות הבוערות משולחנם של הדירקטורים  דיון
 ד' יום 

17:00-18:15 

  -, רו"ח  איריס שטרקגב' 
 הלשכה נשיאת 

, רו"ח  רונן אלינה פרנקל גב' 

  ממלאת מקום ומשנה לנשיאה 

ודירקטורית בחברות ציבוריות  

 וממשלתיות 
 בכירים ומומחים בשוק ההון

   : פאנל מומחי שוק ההון
 סוגיות ודילמות משולחן הדירקטוריון: 

האם  , חברות זרות שהנפיקו בישראל , איכות הנפקות 
 ? נלמד הלקח 

 עתידיות  תוכניות

 

18:30-19:45 
 

  19:45תעודות החל מהשעה  חלוקת  

 

  או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים, תכני ההרצאות * יתכנו שינוים בשמות המרצים
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+ 

 

 יש לשלוח טופס הרשמה נפרד לכל     

 

 אני הח"מ מבקש/ת להירשם לקורס:

  "עבודת הדירקטוריון עם דגשים מיוחדים לרואי החשבון"

 בבית הלשכה – 25.2.2020 –  20.5.2020

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

תעודת     _____________   : תואר   _____________  : מס‘ חבר   :     זהות

 תפקיד: _____________   מקום עבודה:____________________________________ 

: __________________  מס‘: ______  ת.ד._________   עיר:______________    'כתובת, רח

 מיקוד:_____________ 

 ____   טל‘ )ב(:__________________ טל‘ )נייד(:__________________ טל‘ )ע(:_______________ 

 ל: ___________________________________________ "פקס: _________________  דוא

הסיום של הקורס  בתעודת)שם משפחה שם פרטי ותואר( ירשמו  שלהלןליבכם: הפרטים האישים  לתשומת

 צוינו. לא יתקבלו תיקונים לאחר הנפקת התעודה.ש בדיוק כפי 

 

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

למשרדי הלשכה, רח‘ מונטפיורי   באמצעות הדוארהמחאות יש לרשום לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל" ולשלחם 

 לידי מח‘ השתלמויות. מצ"ב המחאות כדלקמן: ,6525201אביב -תל ,1

 

 המחאה ע"ס_________________ ש"ח, מס’ _________________בנק _________ז"פ_________________.   1

 .  המחאה ע"ס_________________ ש"ח, מס’ _________________בנק _________ז"פ_________________ 2

 ע"ס_________________ ש"ח, מס’ _________________בנק _________ז"פ_________________.  המחאה  3

 .  המחאה ע"ס_________________ ש"ח, מס’ _________________בנק _________ז"פ_________________ 4

 

ל כרטיסי ( ניתן לשלם בכ03-5116695)לשלוח לפקס מס:   הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי        

 תשלומים( 4.      מספר תשלומים _______)עד 3תשלומים שווים כמפורט בעמ‘  4-האשראי. ניתן לשלם ב

 

 סוג הכרטיס_______________ שם בעל/ת הכרטיס___________________________________ 

 ________________________ ז: _____________________________ מס‘ הכרטיס:"מס‘ ת

 ספרות אחרונות בגב הכרטיס(:__________   3)  תוקף הכרטיס:_____|______

 

 ______ _ חתימה: ____       כ לחיוב: ____________"סה                                                                         

 

 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₪  1,260

 למשתתף לא חבר לשכה ₪ 2,520

 לחבר צעיר /  פנסיונר₪  945

נהלי הרשמה מסודרים ניתן 

 www.icpas.org.ilלמצוא באתר: 
 טופס הרשמה


