קורס להכשרת חברי דירקטוריון
בתאגידים וחברות ציבוריות  -מאי 2018
בשנים האחרונות עולה על סדר היום הציבורי איכות התפקוד של הדירקטורים בחברות ,זו נתפסת כמהותית לתפקודו
המיטבי של התאגיד.
מרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי מציע לך הזדמנות ייחודית לקבל הכשרה מקיפה כדירקטור/ית ,עם התמחות
בתאגידים וחברות ציבוריות.
הצטרפו למחזור נוסף של קורס פרקטי ויישומי המקנה כלי עבודה; ניתוח תרחישים אקטואליים מחיי הדירקטוריון;
סימולציות; מפגש עם מנטורים; נטוורקינג ומיומנויות ניהול רלבנטיות לתפקיד.
ייחודיות התוכנית
•
•
•

העמקה והתמחות בדרישות ובתרבות העבודה של המגזר הציבורי.
חטיבת ניהול מקיפה הכוללת סימולציות ופאנל עם יושבי ראש דירקטוריון בכירים במשק הישראלי.
התייחסות לתרחישים וצמתים אסטרטגיים כגון :אירוע יחסי עבודה ,מערכות מידע ,שירות ,החלפת שדרה ניהולית ועוד...

תנאי קבלה
ניסיון ניהולי  5 -שנים לפחות  /אקדמאים בעלי תואר ראשון לפחות או לקראת סיום לימודיהם.
שאלון קבלה .מועמדים שאינם עומדים בהגדרות אלה יבחנו בראיון אישי.

חטיבות ונושאי לימוד:
תכנית הלימודים מורכבת משלוש חטיבות לימוד מקצועיות:
 .1חטיבת ניהול ,אסטרטגיה וקבלת החלטות
 .2חטיבה פיננסית
 .3חטיבה משפטית

רו"ח חן שרייבר

עופר לוי

עו"ד גל פניני

רכז אקדמי מנהל תכנית
הלימודים ומרצה בחטיבה
הפיננסית ,דירקטור בלשכת רואי
חשבון .כתב ופרשן כלכלי.

מרכז מקצועי של חטיבת הניהול
ומרצה .יו"ר חברת יעוץ ניהולי מובילה,
יועץ להנהלת רשות החברות בתחום
איכות עבודת הדירקטוריונים.

מרצה בחטיבה המשפטית ,עו"ד במחלקת
תאגידים ודיני ניירות ערך באחת מפירמות עורכי
הדין המובילות בשוק הישראלי .מתמחה במתן
ייעוץ משפטי לתאגידים ציבוריים ופרטיים.

נטע רביד גולן

הלה אורן

ד"ר אשר עידן

דב פרל

מרצה בחטיבת הניהול ,יועצת
ניהולית בכירה ,מומחית בתהליכי
פיתוח הון אנושי.

מרצה בחטיבת הניהול ,מנכ"לית קרן תל
אביב יפו לפיתוח .יזמית במגזר הציבורי
וחברת דירקטוריון בתאגיד ציבורי.

מרצה בחטיבת הניהול ,מומחה
לרשתות במאה ה – .21

מרצה בחטיבת הניהול,
מוסמך הקרן האירופאית
 EFQMלהדרכת מצוינות.

נפגשים ביום שלישי ,ט"ז אייר תשע"ח ,01.05.2018 ,בין השעות.20:30 – 16:30 :
מתכונת הקורס 10 :מפגשים ,בתאריכים03.07 ,26.06 ,19.06 ,12.06 ,05.06 ,29.05 ,22.05 ,15.05 ,08.05 ,01.05 :

במרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי ,רחוב חיים לבנון  ,42תל אביב.
להרשמה כנסו לאתר האינטרנט שלנו 'מרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי' או חייגו 03-6465085 -

קורס להכשרת חברי דירקטוריון
בתאגידים וחברות ציבוריות
מרכז הדרכה  -מכון התקנים הישראלי ,01.05.2018 ,יום ג' 16:30 - 20:30
היקף קורס 50 :שעות אקדמיות ( 10מפגשים 4 ,שעות כל מפגש)
מפגש

תאריך

משך
הרצאה

1

01.05

4

2

08.05

4

דו"חות כספיים והדירקטוריון  +תרגילי ניתוח לאיתור באגים בדוחות כספיים

3

15.05

4

מיומנויות ניהול של דירקטור
תרגיל הבנת תמונה כוללת
ניהול משא ומתן
נטוורקינג
עבודת צוות
יחסי יו"ר-מנכ"ל

4

22.05

4

5

29.05

4

6

05.06

4

7

12.06

4

מודל קבלת החלטות ,אסטרטגיה ,מבנה ארגוני תקציב ,השקעות ומערך תגמול

8

19.06

4

מימון הפירמה ,האיתנות הפיננסית שלה ,צמיחה ורכישת חברות

9

26.06

4

עידן הרשתות החברתיות והמהפכה הדיגיטלית

10

03.07

4

מפגש סיום כולל סימולציה

נושאי לימוד

.1
.2
.3
.4
.5

.1
.2
.1
.2
.3

מרצה

פתיחה והכרות
מפת מושגי יסוד :רגולטורים וסביבה עסקית
המהפך בתפקוד הדירקטוריון
כיצד מתנהל דירקטור :אילוצים ,חובות זכויות ,וניהול בתנאי אי וודאות.
מקומה של ההנהלה הבכירה בעיצוב תרבות ארגונית וניהולית במערכות
ציבוריות

עופר לוי
יו"ר לוטם
ומנהל תכנית הלימודים

רו"ח חן שרייבר
ראש הקורס ומרכז
החטיבה הפיננסית
עופר לוי
יו"ר לוטם ומנהל תכנית
הלימודים בשיתוף
הלה אורן מנכ"לית קרן
תל אביב יפו

מבוא למשפט תאגידי וניהול תאגידי בדגש על חברות ציבוריות
סוגי התאגדויות ועקרונות חוק החברות החדש
סימני משבר והיחלצות של פירמה.
ניהול חברה בתקופה של אי וודאות כלכלית.
ניהול סיכונים
משולש הכוחות בדירקטוריון-היבטים משפטיים

עו"ד גל פניני
רו"ח חן שרייבר
מרכז חטיבה פיננסית
עו"ד גל פניני
דב פרל
רו"ח חן שרייבר
ראש הקורס ומרכז
החטיבה הפיננסית
ד"ר אשר עידן
רו"ח חן שרייבר ,עופר
לוי ואורחים נוספים

רו"ח חן שרייבר

עופר לוי

עו"ד גל פניני

רכז אקדמי  -מנהל תכנית הלימודים
ומרצה בחטיבה הפיננסית ,דירקטור
בלשכת רואי חשבון .כתב ופרשן כלכלי.

מרכז מקצועי של חטיבת הניהול ומרצה .יו"ר
חברת יעוץ ניהולי מובילה ,יועץ להנהלת רשות
החברות בתחום איכות עבודת הדירקטוריונים.

מרצה בחטיבה המשפטית ,עו"ד במחלקת תאגידים
ודיני ניירות ערך באחת מפירמות עורכי הדין
המובילות בשוק הישראלי .מתמחה במתן ייעוץ
משפטי לתאגידים ציבוריים ופרטיים.

נטע רביד גולן

הלה אורן

ד"ר אשר עידן

מרצה בחטיבת הניהול ,יועצת
ניהולית בכירה ,מומחית
בתהליכי פיתוח הון אנושי.

מרצה בחטיבת הניהול ,מנכ"לית קרן תל
אביב יפו לפיתוח .יזמית במגזר הציבורי.
חברת דירקטוריון בתאגיד ציבורי.

מרצה בחטיבת הניהול ,מומחה
לרשתות במאה ה – .21

דב פרל
מרצה בחטיבת הניהול ,מוסמך הקרן
האירופאית  EFQMלהדרכת מצוינות.

