כלכלה
חידוש :בכירי המשק ומועמדים לכהן בחברות לומדים את רזי הסייבר

יש תפנית

הכשרות וכנסים מקצועיים לדירקטורים ונושאי משרה מתקיימים,
בהשתתפות בכירים במשק ,במסגרת בית הספר למנהלים תפנית של
האוניברסיטה הפתוחה קהל היעד הוא מועמדים לכהן כדירקטורים בחברות,
מנכ"לים ,יועצים משפטיים ,מזכירים ,רואי חשבון ובכירים בחברות
#

מאת תמי גוילי
דירקטורים ונושאי משרה בחברות נדרשים כיום ,אף
יותר מבעבר ,להיות בעלי יֶ דע רחב והבנה מעמיקה
בעולם העסקים ,הפיננסים והמשפט .זאת ,על מנת
לנהל דיונים ,ליזום מהלכים ולהפעיל שיקול דעת
מקצועי לשם קבלת ההחלטות העסקיות המתאימות
לתאגיד בו הם מכהנים.

כיום אין כל ספק שעל דירקטורים ונושאי המשרה
בחברה להתעדכן באופן תדיר בדרישות הרגולציה
ולהכיר את כללי הממשל התאגידי ,על מנת לקיים
את חובות האמון והזהירות החלות עליהם על פי הדין
ולהימנע מהליכי האכיפה המנהלית.

חברי דירקטוריון
בקופות הגמל
וההשתלמויות המפעליות
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כלכלה

עו"ד נדב נחמיאס,
ומוסמך תכנית ה־,MBA
בהרצאת מודעות לסיכוני
סייבר לדירקטורים
CISSP
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מי הוא קהל המטרה של ההשתלמויות

הכנסים מתקיימים פעמים אחדות בשנה

בקורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בחברות
של בית הספר למנהלים תפנית ,בניהולו האקדמי של
ד"ר אריה נחמיאס ,ראש תוכנית ה־ MBAבאוניברסיטה
הפתוחה  -המכהן כדירקטור במספר חברות
ציבוריות  -נלמדים ההיבטים המשפטיים ,הניהוליים
והפיננסיים העדכניים ביותר של תפקוד הדירקטורים
ונושאי המשרה בחברות ,תוך רכישת כלים יישומיים
רלוונטים.
הקורס מיועד למועמדים לכהן כדירקטורים
בחברות ,למנכ"לים ודירקטורים של חברות
ליועצים
מקצועיים.
ותאגידים
ממשלתיות
משפטיים .למזכירים .לרואי חשבון וכמובן למנהלים
בכירים.
הקורס משלב דיון באירועים אקטואליים
ובהתרחשויות המשפיעות על המשק בכלל ועל שוק
ההון בישראל בפרט .לאחרונה התווסף נושא חשוב
ואקטואלי לתכני הלימוד  -תחום הסייבר ,המאפשר
למקבלי ההחלטות להיחשף לעולם מרתק של איומים
והזדמנויות במרחב הסייבר ,לגלות מודעות רבה יותר
והבנה לסיכונים ולאחריות של מנהל בכיר ודירקטור
בנושא זה.

נוסף לקורסים ולהשתלמויות למנהלים ,מקיים
בית הספר כנסים מקצועיים לחברי דירקטוריון
בקופות הגמל והשתלמויות מפעליות ,כאשר כל
כנס עוסק בליבת העשייה של הדירקטור ומאפשר
חווית למידה איכותית.
הכנסים מתקיימים בשיתוף עם חברת פסגות
בית ההשקעות הגדול בישראל ועם חברת רו"ח זיו
האפט וכמו כן בשיתוף עם קופות הגמל המפעליות.
הכנסים הללו מתקיימים מספר פעמים בשנה
והאחרון שבהם התקיים בקרית האוניברסיטה
הפתוחה והשתתפו בו מספר רב של דירקטורים
מכהנים בקופות הגמל ובהשתלמויות מפעליות .הכנס
עסק בכל הקשור לרגולציה בתחום משמרת ניירות
ערך ,עדכונים בתחומי רגולציה וחקיקה והתקיים בו
פאנל מקצועי של מומחים מחברות תעודות הסל.
במהלך הכנס ניתנה גם הרצאה מרתקת בתחום
מגמות משילות בסין וקולוניאליזם כלכלי.
לכל כנס מגיעים מספר רב של דירקטורים
מכהנים ,להרצאות מרתקות מנציגי גופי האסדרה,
מומחים ,יועצים ומנהלים בכירים במשק.
הכנסים מאפשרים לדירקטורים ליהנות
מנטוורקינג איכותי ,רכישת כלים וידע עדכני ולהיות
בחזית הידע בתחום.

