
קורס דירקטורים במכללה האקדמית נתניה

לפרטים והרשמה: 03-944-4567
יועצות הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם

מכללת אורין שפלטר בשיתוף עם אגודת הסטודנטים של המכללה האקדמית נתניה 
מזמינים אתכם ללמוד קורס דירקטורים בליווי מקצועי של המרצים

הבכירים והמובילים בישראל. הקורס מכיל נושאי לימוד פרקטיים ומקצועיים
הדרושים לכל המעוניין לכהן כדירקטור בחברות פרטיות וציבוריות.

הקורס מתקיים במכללה האקדמית נתניה.
• מיועד לסטודנטים החושקים בקריירה יוקרתית בלבד.

בוא ללמוד מקצוע יוקרתי!

רקע
דירקטורים נדרשים כיום להיות בעלי ידע רחב והבנה מעמיקה בעולם העסקים, הפיננסים

והמשפט, לשם קבלת ההחלטות העסקיות המתאימות לתאגיד בו הם מכהנים.
בנוסף, על דירקטורים בחברה להתעדכן בדרישות הרגולציה ולהכיר את כללי הממשל התאגידי על מנת לקיים את 

חובות האמון והזהירות החלות עליהם על פי הדין ולהימנע מהליכי האכיפה המנהלית. 

מטרת הקורס 
הכשרה מעשית איכותית של המשתתפים בקורס כך שיוכלו לכהן כנושאי משרה וכדירקטורים בחברות באמצעות:

היכרות עם עבודת הדירקטוריון ועם עבודת ועדת הביקורת, הקניית ידע משפטי, פיננסי וניהולי החיוני לתפקודו של 
כל דירקטור וכל נושא משרה בתאגיד, התעדכנות ברגולציה ובכללי הממשל התאגידי, סיוע בהבנת כללי המשחק 

הניהוליים והארגוניים, ניתוח סוגיות רלבנטיות עדכניות ותרגול מעשי של עבודת הדירקטור בישיבת דירקטוריון.

היקף הקורס 
משך הקורס: 64 שעות אקדמיות המחולקות ל- 16 מפגשים בני 4 שעות.

מחיר הקורס לאחר סבסוד אגודת הסטודנטים: 2,500 ש״ח )מחיר מלא 6,000 ש״ח(.
המחזור הקרוב יפתח במרץ 2015.

נבחרת המרצים 
עו״ד גיל דחוח

מתמחה במשפט 
הפלילי ובתחום 

ני״ע ועבירות 
הצווארון הלבן.

פרופ׳ יאיר זימון 
מרצה בכיר בתחום 
הכלכלה באונ׳ ת״א, 
מומחה בשוק ההון, 
מחבר ופרשן כלכלי.

עו״ד אסף ברם
מתמחה בדיני 

ני״ע, דיני חברות, 
משפט מסחרי 

והלבנת הון. 

מר ג׳קי דהן
אחראי על יעוץ 
מקצועי ברשות 

המסים ומרצה בכיר 
בתחום המיסוי.

הגב׳ ברוריה ורונה
יועצת כלכלית 
ומרצה בכירה.  

מכהנת כדירקטורית 
מטעם הציבור.

מר עדי שרון
שותף ומנהל אקדמי 

במכללת אורין 
שפלטר. מרצה 

בכיר בכלכלה, מימון 
וניתוח ני״ע.

עו״ד נועם שפלטר
מייסד ושותף 

במכללת אורין 
שפלטר. יזם ומרצה 
בכיר באתיקה ודיני 

ני״ע.

רו״ח יואב דוידוביץ׳
מנהל מגמת 

חשבונאות במכללת 
אורין שפלטר. מרצה 

בכיר בחשבונאות 
וניתוח ני״ע.

מחיר הקורס: 2500

לחברי אגודת 

הסטודנטים

בלבד.

₪


