
כל החלטה, פעולה או יוזמה של דירקטור בתעשייה מבכל ארגון פרטי או ציבורי חייבת להתבסס על ידע מקצועי, שיקול 
דעת ומיומנות גבוהה, תוך הקפדה על טוהר המידות והימנעות מניגודי עניינים. בעולם העסקים של היום, על הדירקטור 
לו את הכלים להם הוא נדרש בהתמודדות  יקנו  ואחרים אשר  להצטייד בקשת רחבה של כלים משפטיים, פיננסיים 

היומיומית.

היקף הקורס | 65 שעות אקדמיות כולל יום סיורים במפעלי תעשייה.

הגדרת תפקידי הדירקטור בתעשייה: סמכויותיו, חובותיו וזכויותיו.
הקניית כלים יישומיים ומיומנויות לתפקידו של הדירקטור בתחומים מגוונים כגון: דיני חברות, הגבלים עסקיים, ממשל תאגידי ועוד.

הכרת המערכת הפיננסית בישראל: עקרונות בניהול פיננסי, ניתוח דוחות כספיים, סוגיות מיסוי, ניהול חשיפות מט"ח ועוד.
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מטרות הקורס

מנושאי הקורס
חזון, אסטרטגיה
ותכנית עסקית

נטוורקינגשוק ההון והנפקות
ומיתוג אישי

חשבונאות 
ודוחות כספיים

שיפוי, ביטוח

מערכות 
בקרה פנימית

תפקיד הדירקטור
הלכה למעשה

קבלת החלטות תגמול בכירים

דיני חברות

להרשמה >לתשלום >לתכנית הקורס  >

קהל היעד | הקורס מיועד למנהלים במפעלים ובארגונים המועמדים לתפקיד דירקטור ולדירקטורים בפועל המעוניינים להעשיר 
את תחומי הידע שלהם.

מנהלים אקדמיים וניהול כללי
ניר זיכלינסקי, מנכ"ל SRI GLOBAL GROUP, לשעבר מ. למנכ"ל אריסון השקעות ושותף בכיר בזיו האפט. ממייסדי איגוד הדירקטורים.

ליאור אפלבאום, מנהל התאחדות התעשיינים בישראל-מרחב צפון.

הערות: 
יום הסיורים יתקיים בין השעות 9:00-16:00 | התוכנית ושמות המרצים כפופים לשינויים.
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לחברי התאחדות התעשיינים או חבר רשום באיגוד הדירקטורים 2,900 ₪ + מע"מ
לחברים בלשכת סוכני הביטוח ולשכת השמאים 3,450 ₪ + מע"מ | לאחרים 5,400 ₪ + מע"מ

לנרשמים לאחר 1.10.18 - תוספת של 15% מעלות הקורס | ניתן לחלק ל-4 תשלומים שווים, תשלום ראשון במעמד ההרשמה | התשלום לפקודת 
"אגודת בית התעשיינים, חיפה“ | דמי ביטול: הודעת ביטול בכתב בלבד, ביטול אחרי 10.10.18 או אי הגעה לקורס, יחייב ב-50% מעלות הקורס.

julia@industry.org.il | 4 למידע נוסף: ג'ולי פרליץ, אגודת בית התעשיינים חיפה | 04-8524202 שלוחה
hadar@idu.org.il | 03-7363146 | הדר צופיוף הכהן, איגוד הדירקטורים


