
קורס להכשרת דירקטורים בחברות 
עסקיות וציבוריות

הקורס מקנה כלים לעבודת הדירקטור 
ונושאי משרה בכירים בחברות. 

המכללה העסקית לניהול וסחר בינלאומי, לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון, דרך העצמאות 53 חיפה.

� מהות תפקיד הדירקטור, המנכ"ל אל מול הדירקטור
� כללי יסוד בניהול הדירקטוריון.

� אחריות דירקטורים ונושאי משרה.
� מנגנוני הגנה לדירקטורים ולנושאי משרה.

� היבטים כלכליים, חשבונאיים ופיננסיים בעבודת הדירקטוריון.
� השקעות פיננסיות, מכשירים פיננסיים והשקעות אחרות.

� קריאה וניתוח דוחות חשבונאיים.
� מיזוגים ורכישות.

� הערכת שווי חברות.
� עקרונות יסוד בפירוק והבראת חברות.

� מיסוי חברות.

נושאי הלימוד

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. במיוחד כיום, בעולם מתפתח ודינמי 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, המערכות הדיגיטליות והכלכליות המורכבות, מחייבת הכשרה נכונה ומקיפה, 

בהדרכת אנשי מקצוע מנוסים המומחים בתחומם.

רקע כללי

נבחרת המרצים

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

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

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

ומשפטן, מומחה למימון וליווי פיננסי

איל צורף, עו"ד ונוטריון
בעלים של משרד צורף ושות' המתמחה במשפט מסחרי.

רו"ח נועם בכר
מומחה להערכת שווי חברות ויועץ בנושאי ניהול ופיננסים

מר משה צוריך
עוזר לנשיא לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון,
בעבר מנכ"ל יו"ר ודירקטור במגזר הפרטי והציבורי

מר ישראל ציגלמן
כלכלן, משפטן, מוסמך למינהל עסקים

ומומחה לחקר שווקים

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

בליווי עסקי, פיננסי ואסטרטגי. מכהנת כיום כדירקטורית
בבנק מזרחי-טפחות 

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

וניהול סיכונים לגופים וחברות במשק

ד"ר רו"ח שמואל שורץ
רו"ח דירקטור ויועץ עסקי ופיננסי . חבר בנבחרת 

הדירקטורים של רשות החברות הממשלתיות

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

פתרונות מיסוי בע"מ

לפרטים נוספים ולתיאום פגישת ייעוץ ניתן לפנות בטל' ובדוא״ל:
courses@haifachamber.org.il  |  04-8302118 סמדר צרפתי 04-8302106  |  ימית אסולין 04-8302112  |  רוחמה מרציאנו


