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המכללה העסקית של לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון תשתף פעולה עם הקריה האקדמית אונו לצורך הכשרת מנהלים בכירים. 
הקריה האקדמית אונו הוקמה בשנת 1995, כשלוחה של אוניברסיטת מנצ'סטר בבריטניה ושמונה שנים מאוחר יותר קיבלה הכרה 

מהמועצה להשכלה גבוהה והפכה באופן רשמי למוסד אקדמי עצמאי פרטי.
הדירקטור הוא בעל תפקיד ניהולי מרכזי ורב אחריות, כולל אחריות אישית לתוצאות ההחלטות המתקבלות בדירקטוריון. פעולה או 
יוזמה של דירקטור חייבת להיות פרי של ידע מקצועי, שיקול דעת ומיומנות. היכרות עם הכלים המשפטיים והחשבונאיים, הדרושים 

לניהול מערכות ארגוניות וכלכליות מורכבות. זהו תפקיד המחייב הכשרה נכונה ומקיפה, בהדרכת אנשי מקצוע מנוסים ומומחים.
הקורס בא להקנות כלים לעבודתו של הדירקטור ונושאי משרה בכירים בחברות. להעניק ידע מעמיק ומקצועי, להציג את הסוגיות 

הניהוליות והמשפטיות המרכזיות, המתייחסות לתפקיד הדירקטור ולהכיר את סמכויותיו, חובותיו וזכויותיו של הדירקטור. 
הקורס נערך בלשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון. הלשכה מאגדת מאות רבות של חברות תעשייתיות ומסחריות. הקורס פתוח 

לבעלי כישורים מתאימים מהקהל הרחב. 
הקורס מעשי וממוקד. מלמדים בו טובי המרצים. בכירים בארגונים ובעלי ניסיון וידע ארגוני וניהולי רב.

דירקטורים מכהנים, נושאי משרה בכירים בחברות פרטיות וציבוריות,
מנכ"לים ומנהלים המעוניינים לכהן כדירקטורים בחברות.

תנאי סף
מחירים מסובסדים

לחברי לשכת המסחר 

והתעשיה

המכללה העסקית
לשכת המסחר והתעשיה 

חיפה והצפון

� כללים מנחים לכניסת דירקטור חדש לתפקידו ומערכת יחסי   
   הגומלין בין הדירקטור לבין המנכ"ל.

� מהות תפקיד הדירקטור, המנכ"ל אל מול הדירקטור
� דיני חברות

� הממשל התאגידי-הלכה ומעשה כל מה שדירקטור צריך    
   לדעת מתוקף תפקידו  )מדריך לדירקטור(.

� כללי יסוד בניהול הדירקטוריון.
� אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

� מנגנוני הגנה לדירקטורים ולנושאי משרה.
� חוק ניירות ערך ותהליכי הנפקה לציבור, ומשמעותם    

   בתהליכי קבלת ההחלטות בדירקטוריון.
� היבטים כלכליים, חשבונאיים ופיננסיים בעבודת הדירקטוריון.

� השקעות פיננסיות, מכשירים פיננסיים והשקעות אחרות.
� קריאה וניתוח דוחות חשבונאיים.

� ניהול מערכת שיווק: שיווק תדמיתי ומכירתי של תאגיד,  
   טכנולוגיות מתקדמות לשיווק דיגיטלי.

� תהליכי קבלת החלטות.
� מיזוגים ורכישות.

� הערכת שווי חברות.
� ניהול סיכוני אשראי והגנות מפני חובות לקוחות,

   כלי לצמיחה בטוחה יותר
� עקרונות יסוד בפירוק והבראת חברות.

� מיסוי חברות.
� שיעור סיכום הכולל סימולציה.

נושאי הלימוד

הקורס ייערך במכללה העסקית לניהול וסחר בינלאומי, לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון, דרך העצמאות 53 חיפה. 

מקום ומועד
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רו"ח ומשפטן שמוליק וטנשטיין
מנכ"ל לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון, רואה חשבון 

ומשפטן, מומחה למימון וליווי פיננסי

מר משה צוריך
עוזר לנשיא לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון, בעבר מנכ"ל 

יו"ר ודירקטור במגזר הפרטי והציבורי

סגל המרצים

עו"ד איל צורף 
בעל תואר ראשון במשפטים באוניברסיטת חיפה, משנת 1998. 

הוסמך כחבר בלשכת עורכי הדין בשנת 1999. בעל משרד עורכי 
דין צורף ושות' המתמחה במשפט מסחרי- דיני חברות, דיני 

חוזים, דיני עבודה וליטיגציה מסחרית. מרצה בקורס דירקטורים 
ובימי עיון בנושאי דיני חוזים, אחריות אישית של דירקטורים 

ונושאי משרה בחברות, הסכמים מסחריים

רו"ח נועם בכר
בוגר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני במנהל 

עסקים מאוניברסיטת תל-אביב. בעל ניסיון של למעלה מ-20 
שנה בתחומי המימון, הניהול והפיננסים.שימש במספר תפקידי 

ניהול בכירים ובהם מנהל במשרד קסלמן ת"א, משנה למנכ"ל 
שמיר אופטיקה ומנכ"ל קבוצת שחר. מרצה בתחומי המימון 

והפיננסים במרכז האקדמי רופין, בטכניון ובמרכז השתלמויות 
בר אילן. התמחותו העיקרית הינה בביצוע עבודות כלכליות 

מגוונות לרבות הערכות שווי, גיוסי הון ואשראי, ליווי מיזוגים 
ורכישות, בדיקת כדאיות ותוכניות עסקיות. בעל ניסיון רב 

בכתיבת חוות דעת מקצועיות לחברות פרטיות וציבוריות והן 
חוות דעת לצרכי מס ולהליכים משפטיים

ד"ר רו"ח שמואל שוורץ
תואר ראשון ).A.B( כלכלה )חשבונאות( סוציולוגיה 

מאוניברסיטת חיפה 
תואר שני במנהל עסקים ).A.B.M( מאוניברסיטת ת"א 

תואר שלישי במנהל עסקים )Ph.D( מאוניברסיטה 
אמריקאית. חבר נשיאות לשכת רו"ח . חבר ועד מרכזי 

של לשכת רו"ח , חבר ועדת הקשר של לשכת רו"ח        
והפיקוח על הבנקים

רו״ח ומשפטן יובל אבוחצירא
שותף ומנהל סניף חיפה של משרד ארצי חיבה אלמקייס כהן 

פתרונות מיסוי בע"מ
במסגרת תפקידו כסגן פקיד שומה חיפה, היה יובל אחראי 

לבחינת מיסוין של סוגיות מס מורכבות בתחום המיסוי 
הישראלי, הבינלאומי והפלילי. יובל ליווה החלטות מיסוי 
ייחודיות וחדשניות והשתתף בוועדות מקצועיות חשובות 
ברשות המיסים. יובל מומחה בעיסוקו בכל הקשור לתחום 

המיסוי ישראלי )מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומע”מ( לרבות 
חוקי עידוד, מס רכוש, קרן פיצויים ועוד.

גב׳ סבינה בירן
בעלים ומנכ"לית משותפת בחברת MVP  העוסקת בליווי 

עסקי , פיננסי ואסטרטגי וכן, בביצוע עבודות כלכליות לחברות 
וארגונים בתחומי תעשייה , מסחר, שרותים וקמעונאות. 

בוגרת תואר שני במדעי המדינה ויחסים בינלאומיים 
מאוניברסיטת תל אביב ובעלת תוארMBA  במינהל עסקים 

מאוניברסיטת הריוט- וואט, אנגליה .   
מכהנת כיום  כדירקטורית בבנק מזרחי-טפחות. 

במהלך השנים האחרונות כיהנה בדירקטוריונים, וועדות 
השקעה, מאזן כ"א וביקורת בחברות ציבוריות וממשלתיות 

גדולות כגון: רפא"ל, פוקס, שופרסל. בעברה, אף כיהנה 
כמנכ"לית חברת התעופה הוותיקה ישראייר וכן, שימשה 

כחוקרת בכירה בתחום האסטרטגיה בצה"ל .
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סגל המרצים

רו"ח בוקי ברגמן
רואה חשבון בוקי ברגמן, בעל 25 שנות ניסיון בליווי פיננסי 

וניהול סיכונים לגופים וחברות במשק, מתוכן 6 שנים כמבקר 
במחלקת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, 12 שנה כחבר 

הנהלת 'כלל ביטוח אשראי' כמנהל מחלקות התביעות 
והמכירות ושנתיים כמבקר פנים בחברת כלל ביטוח.כמו כן, 

מכהן כמבקר פנים במספר עמותות.. לרו"ח בוקי ברגמן תואר 
שני במנהל עסקים.עוסק בליווי ותמיכה לעסקים בנושא 
ניהול סיכוני אשראי לקוחות, ביטוח אשראי ופקטורינג.

גב' שמחה חלמיש
כלכלנית, עסקה בניהול תיקי השקעות בבנקאות, שימשה 

כאנליסטית בשוק ההון , מרצה כ-20 שנה בתחומים של שוק 
ההון וניהול פיננסי, יזמית ובעלת עסקים.

מר ישראל ציגלמן
כלכלן, משפטן, מוסמך למינהל עסקים

ומומחה לחקר שווקים.

עו"ד איתי פריימן
בוגר תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת חיפה ובעל 
תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטה זו. בוגר תואר שני 

במינהל עסקים מהטכניון וסיים קורס גישור בלשכת 
עורכי הדין.שותף ומייסד של משרד "פריימן ספיבק ושות' 
עורכי דין". המשרד מתמחה בפירוק חברות, הסדרי נושים, 

הקפאת הליכים, פשיטות רגל, חדלות פרעון, בנקאות 
ולטיגציה מסחרית.
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לשכת המסחר והתעשיה 

חיפה והצפון

"המכללה העסקית" אינה רק שם. זוהי מכללה שהוקמה על ידי לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון – 
ארגון המעסיקים המוביל בצפון, ארגון בעל ידע, ניסיון וקשרים, המכבים כל השתלמות לא רק בידע תיאורטי אלא גם בניסיון מעשי.

 
המכללה מקפידה על עדכון הידע בקורסים ובהשתלמויות – אנחנו עם "יד על הדופק" לצרכי העסקים והסביבה המשתנה ומכשירים 

את תלמידינו לאתגרי הידע העסקי לשנים הבאות.
 

ומוניטין, כדי להבטיח  ניסיון  ידע,  המכללה מעמידה לרשות התלמידים את מיטב המרצים ומיטב המומחים בשטח. אנשים עם 
שההכשרות וההשתלמויות יהיו ברמה המקצועית הגבוהה ביותר. 

 
המכללה העסקית עונה על צרכי מנהלים ועובדים בכל התחומים העסקיים: ממכירות ושיווק עד יחסי עבודה, מהשקעות וניהול עד 

התמחות בסחר בינלאומי.
 

ומנהלים לעדכן את הידע המקצועי,  ולסחר בינלאומי עונה על הצורך של עסקים, ארגונים כלכליים  לניהול  המכללה העסקית 
להכשיר עובדים ברמה גבוהה, לקדם את העסק ולהתנהל יעיל יותר. 

 
המכללה העסקית של לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון עונה על צרכי הארגון בכל תחום, גם כשהחברה צריכה השתלמות 

מקצועית ספציפית לה, אפילו אם החברה מבקשת השתלמות לעובדים בתוך שטחה.
 

יחס אישי, כיתות קטנות ואפילו גישה נוחה - 
המכללה ממוקמת בדרך העצמאות 53 בחיפה, מקום מרכזי ליד דרכי תחבורה ציבורית – אוטובוסים, רכבת ומטרונית. 

 
המכללה העסקית לניהול ולסחר בינלאומי של לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון – אנחנו כאן למענך.

מי אנחנו?

ינואר 2019
אחת לשבוע, בין השעות 19:45-16:30

הקורס בהיקף של 60 שעות, 15 מפגשים. 

פתיחה

3850 ₪ כולל מע"מ
המחירים כוללים חומרי עזר, דמי הרשמה וכיבוד קל

מחירים מיוחדים יוענקו לחברי לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון

עלות

לעומדים בדרישות הקורס )80% נוכחות במפגשי הקורס(, תוענק תעודת הסמכה מטעם לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון.

תעודה

*ייתכנו שיעורים משותפים לקורס דירקטורים ולקורס מנהלי כספים.


