
  

 

 לימודי תעודה: דירקטורים מתקדם לשכת שמאי מקרקעין 
 

 :רקע
הקו  חדשה לגבי תפקודו ומעמדו של הדירקטור.גישה בעשור האחרון בישראל ובעולם כולו מתפתחת 

ניצב בפני דילמות הוא הדירקטור של העשור האחרון שונה בתכלית שינוי מקודמיו, כיום המאפיין את 
בעלי מחזיקי העניין ככלל ולתפקיד ולציפיות  ופרקטיתעם זאת קיים חוסר בהכשרה נאותה  ,חדשות רבות

דירקטור בנפרד. המחוקק, הרגולטורים ובתי המשפט מחמירים את ומהמהדירקטוריון  בפרט המניות
 .בכמות גדולה יצוגיותיהאחריות המצופה מהדירקטורים ומתרבות התביעות הנגזרות וה

 

כאיש בפתח הדברים נדגיש כי על פי החקיקה החדשה והפסיקה הרבה, מעמדו של הדירקטור יבחן ויישפט 
סביר לו אחריות גדולה יותר מאשר לאדם הסביר. מכאן גם נגזרת אחריותו האזרחית והפלילית  מקצוע

 ורך להיות מיומן בעבודתו.והצ
 

 והבנה יכולתבתקופה בה השינויים בשוק מתגברים והעתיד אינו ברור מספיק, היקף הסיכונים עולה ומחייב 
 של החברות. ההיבטים המגוונים של יותר טובה

דירקטורים יותר מתמיד נזקקים להבנה מעמיקה ופרקטית של דרך ההתנהלות הנדרשת בעת פעילותם 
 ות השונות שנדרשות מתוקף חוק .במסגרת הועד

 :הקורס מסייע למי
 )לכהונה מועמדים )לרבות לדירקטורים הקורס הנו סדרה של השתלמויות מקצועיות שמטרתן לסייע

, שמאי מקרקרעין, דין עצמאים, עורכי, חשבונאי רקע בעלי שאינם והפוטנציאליים המכהנים משרה ונושאי
וכל הנחשפים לעבודת הדירקטוריון, המעוניינים לרכוש את המיומנות התיאורטית והמעשית  ,כלכלנים

באשר לתפקודו של הדירקטור בוועדות הדירקטוריון וזאת תוך התנסות מעשית של אירועים הלקוחים 
 .מהפרקטיקה

 :הקורס מטרת
 יצייד את הקורס .ופרקטיים אקדמיים היבטים בשילוב, והפיננסי החשבונאי, העסקי הידע הרחבת

 בניתוח ובהשקעות לרבות האתגרים עם היומיומית בהתמודדות שישמש כלים" המשתתפים ב"ארגז
  .ואחרים בתאגידים

 
 :מרצה אקדמי

איש עסקים,לשעבר משנה למנכ"ל אריסון השקעות , SRI GLOBAL GROUP מנכ"ל ,ניר זיכלינסקי

-וביניהן בנק הפועלים ושיכון ובינוי.למעלה מרבות כדירקטור בחברות וכיהן מכהן . ושותף בכיר בזיו האפט

-שנים מרצה בכיר בחוגים לחשבונאות ומנהל עסקים באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות בישראל 20

  ביקורת,אחריות חברתית וכיוצ"ב.בקרה,,ודוחות כספיים  בתחומי החשבונאות

עשי עשיר המשמשים בעמדות מפתח במשק. את הידע , בעלי רקע ממרצים נוספים מהמובילים בתחום
והניסיון יחלקו עם משתתפי הקורס ויציידו אותם במקרים נלמדים בהם התנסו ואשר משמשים אותם 

 במימוש הנושאים הנלמדים בקורס.

 .מהפרקטיקה וסימולציותהרצאות אורח במהלך הקורס יינתנו 

 
  איגוד הדירקטורים בישראל.מטעם  השתתפותת עומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה:  תעודה

  :הקורס היקף
 אקדמיות. שעות 50 כ"סה, מפגש כל אקדמיות שעות 5 של בהיקף מפגשים 10
 
 

 :הקורס שעותתאריכים ו
  17:00-21:00)ימי שלישי( בין השעות  26.06.2018ועד ה  24.04.2018החל מה 

 
 מיקום:

 גן(, רמת גן ) מכללה רמת 86פנחס רוטנברג 
 
 


