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 בתחום הרפואהדירקטורים ונושאי משרה ית תכנ
  ניהול אקדמי: פרופ' יוסף גרוס, עו"ד

 09:00-17:00, בין השעות 'גבימי אחת לשבועיים מפגשים  6
*** 

 
 

 שיתוף פעולה ייחודי בין להב פיתוח מנהלים והמרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה 

 
 15.11.22 – 1מפגש 

 שעות נושא יםמרצ

 08:45-09:00 התכנסות 

בין  מבוא וסבב היכרות –פתיחת התכנית  
 09:00-09:15 המשתתפים

מבנה תאגידי ויחסי הכוחות בין האורגנים  פרופ' יוסף גרוס
 09:15-11:15 בתאגיד

ייחודו של דירקטוריון בתי החולים ומעורבות  מר ארז מלצר
 11:30-13:00 יטהשלבעלי ה

 13:00-13:45 צהרייםהפסקת 

דירקטוריון שנות האלפיים: חדשנות ומגמות  עו"ד כנרת רצון פיקובסקי
 13:45-15:15 לעתיד 

תקשורת בין אישית וניהול קונפליקטים  אתי גולדנברג
 15:30-16:45 בדירקטוריון
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 29.11.22 – 2מפגש 
 שעות נושא מרצה

 08:45-09:00 התכנסות 

חובת הזהירות של נושאי משרה וכלל שיקול  פרופ' יוסף גרוס
 09:00-10:45 הדעת העסקי

תכלית החברה: התפתחויות חדשות והשלכות  עלי בוקשפןפרופ' 
 על תאגידי בתי חולים

11:00-12:30 

 12:30-13:00 צהרייםהפסקת 

 הממשל" התפתחות : WeWork ועד Enron מ עו"ד איילת נחמיאס ורבין
 13:00-16:00 ניהולית לתפיסה כללי ממושג והפיכתו "התאגידי

 
 13.12.22 – 3מפגש 

 שעות נושא מרצה

 08:45-09:00 התכנסות 

 

 ד"ר שלמה נס, עו"ד, רו"ח

 

 

להיות  –ניהול ואחריות חברות בקשיים 
 09:00-10:15 מנהל בעידן הנוכחי

תפקיד הדח"צ בחברות ציבוריות ובחברות 
 10:30-11:30 בתי חולים

 11:45-13:15 מבוא לקריאת דוחות כספיים ד"ר דייבי דישטניק

 13:15-14:00 צהרייםהפסקת 

 14:00-15:30 מבוא לקריאת דוחות כספיים  –המשך  ד"ר דייבי דישטניק

 15:30-17:00  סוגיות אסטרטגיות לדירקטוריון מורגד"ר עומרי 
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 27.12.22 – 4מפגש 

 שעות נושא מרצה

 08:45-09:00 התכנסות 

 
 רו"ח רגינה אונגר

 
 

 אורות אדומים בדוחות כספיים על רקע ניתוחם

09:00-11:00 
 עדה לבחינה ואישור הדוחות הכספייםוהוישיבת 

 (תרגיל)

חברת  – וניתוח אירוע נורות אזהרה לדירקטורים רו"ח ארנון אטיס 
 11:15-13:15 רפאל כמודל עסקי

 13:15-14:00 צהרייםהפסקת 

חובת האמונים של הדירקטור והדילמה של  ד"ר יעקב קסטיאל
 14:00-15:30 רופאים בניצול הזדמנות עסקית

 15:45-17:00 ביטוח, שיפוי ופטור כמגן לדירקטור עו"ד כנרת רצון פיקובסקי

 
 10.01.23 – 5מפגש 

 שעות נושא מרצה

 08:45-09:00 התכנסות 

 09:00-11:00 תגמול בכירים ונושאי משרה  משה צבירן פרופ' 

דיקאן  –ן עמירם פרופ' ד
 11:15-12:45 ההיבט הניהולי בתאגיד בתי החולים  הפקולטה לניהול

 12:45-13:30 צהרייםהפסקת 

 13:30-15:00 סייבר ואבטחה לדירקטוריםסיכוני  יגאל אונא

 רו"ח איריס שטרק
הביקורת הפנימית בחברות: תפקיד מבקר 

 15:15-17:00 הפנים ותפקיד וועדת הביקורת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .בבוקר 08:00 בשעה 17.01.23 בתאריך במייל תועבר הבחינה
 .בלילה 23:00 בשעה 17.01.23 לתאריך עד הבחינה את להגיש יש

 מחשב/מצגות/ספרים-פתוח חומר עם הבחינה

 בית בחינת
17.01.23 
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 24.01.23 – 6 מפגש
 שעות נושא מרצה

 08:45-09:00 התכנסות 

 ד"ר אסנת לב ציון/רוטשטייןפרופ' 

 :הסביבה המיוחדת לבתי חולים

 הרופא כמנהל •
הסביבה החוקית המיוחדת של  •

 בתי חולים
אתיקה רפואית מול אילוצי  •

 תפקיד
המובנה: הקונפליקט  •

 מדינה/בעלים/הנהלה

09:00-10:30 

 10:45-12:00 התנהלות חברה במציאות החדשה אורי סירקיס

 12:00-12:45 הפסקת צהריים 

 , מנכ"ל שיבאקרייספרופ' איציק 

 , מנכ"ל שערי צדקמריןפרופ' עופר 

 , מנכ"ל לניאדוחןנדב מר 

לשץ, מנכ"ל אסותא מר גידי 
 מרכזים רפואיים

, (ממשלתי) שיבא - ויו"רשיח מנכ"לים 
, (בעלות מכבי) , אסותאאיכילוב (עירוני)

 .שערי צדק (ציבורי/פרטי), לניאדו
12:45-15:00 

 15:00-15:30 חלוקת תעודותסיום ו

 
 לשינויים* נתונים -מערכת ורשימת המרצים *ה

 


