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כל החלטה, פעולה או יוזמה של דירקטור חייבת להתבסס על ידע מקצועי, שיקול דעת ומיומנות גבוהה, תוך 
הקפדה על טוהר המידות והימנעות מניגודי עניינים. בעולם העסקים של היום, על הדירקטור להצטייד בקשת 

רחבה של כלים משפטיים פיננסיים אשר יקנו לו את הכלים להם הוא נדרש בהתמודדות היומיומית.

מטרת הקורס:
הגדרת תפקידי הדירקטור בתעשייה סמכויותיו, חובותיו וזכויותיו

הקניית כלים יישומיים לתפקידו של הדירקטור בתחומים מגוונים 
דיני חברות, הגבלים עסקיים, ממשל תאגידי ועוד

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

ומפעלי  בחברות  בכירים  משרה  לנושאי  מיועד  הקורס  יעד:  קהל 
תעשייתיות  בחברות  דירקטור  לתפקיד  מועמדים  תעשייה, 

ולדירקטורים בפועל, המעוניינים להעשיר את תחומי הידע שלהם.
המסגרת המשפטית של חברה ישראלית פרטית,  נושאי הקורס: 
ציבורית וציבורית הנסחרת בארה"ב // מיזוגים ורכישות // חקירות 
בפני  הגנה  דרכי   // בישראל   ערך  לניירות  הרשות  ידי  על  ואכיפה 
אחריות - פטור, שיפוי וביטוח // דוחות כספיים // מיסוי וגיוס הון // 
גידור   // חברות  והבראת  פירוק   // משרה  נושאי  בחובות  תמורות 
עולם  על  התמקדות  תוך   - ומייבאות  מייצאות  לחברות  סיכונים 
התעשיה // המשטר התאגידי – Corporate Governance // מסגרות 
העובדים,  זכויות  עובדים,  התארגנויות   // סיכונים  וניתוח  לניהול 
הסכם קיבוצי // איפיוניי ארגון העובדים ואחריות הדירקטור בתחום 
חוקי עבודה // שאלות שהדירקטור בוחן ביחס להשקעה בשווקים 
 // והטמעת חדשנות בארגון  תפקיד הדירקטור בקידום   // חדשים 

קבלת החלטות וחשיבה אסטרטגית
הקורס כולל יום סיור במפעלי הצפון ופגישות עם מנכ"לים במגוון 

תחומי תעשייה.
מנהלים אקדמיים וניהול כללי: 

עודד רביב, מנהל היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ - טכניון
ליאור אפלבאום, מנהל התאחדות התעשיינים בישראל-מרחב צפון

היקף הקורס: 13 מפגשים, 65 שעות אקדמיות

זכאות לתעודה:  
ב-80%  נוכחות  (חובת  הקורס  בדרישות  לעומדים 
התאחדות  מטעם  גמר  תעודת  תוענק  מהמפגשים) 
ללימודי  היחידה  והטכניון,  צפון  בישראל-מרחב  התעשיינים 

המשך ולימודי חוץ.
עלות הקורס: 

לחברי התאחדות התעשיינים-מרחב צפון 2,950 ₪ + מע“מ
לאחרים 4,500 ₪ + מע“מ

התשלום לפקודת "אגודת בית התעשיינים, חיפה"
ניתן לחלק ל-3 תשלומים, תשלום ראשון במעמד ההרשמה

יחייב ב- 50%  דמי ביטול: ביטול אחרי 10.9.15 או אי הגעה, 
מעלות הקורס. 

ניהול אדמיניסטרטיבי וריכוז הקורס:
מיטל גוטפריד, היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ - טכניון

meitalg@trdf.technion.ac.il | 04-8295153
ביאנה קיפניס, אגודת בית התעשיינים, חיפה

biana@industry.org.il | 4 04-8524202 שלוחה

*התכנית תתקיים בימי שלישי מלבד מפגש הפתיחה אשר יתקיים ביום חמישי
**התכנית ושמות המרצים כפופים לשינויים 

לתכנית הקורס לחץ כאן >> 

להרשמה לחץ כאן >>

מספר המקומות מוגבל! 

מועד אחרון 

להרשמה 10.9.15

מרחב צפון

http://www.industry.org.il/?CategoryID=1588&ArticleID=12976
http://www.industry.org.il/?CategoryID=2905&ArticleID=12967

