
בין המציאות לבין הביקוש

כנס הביקורת הפנימית עם החברה הערבית

بني الواقع واحلاجة يف 
مهنة التدقيق الداخلي 

חסות ושותפות פלטינה

יום ב', 26.3.2018 | מלון גולדן קראון, נצרת

התכנסות והרשמה - ארוחת בוקר08:30
מושב 101 - פתיחת הכנס, מנחה: רו"ח ננסי זכאכ אבו אלנסר, חברת ועדת כנסים והשתלמויות IIA ישראל, 09:30

רשות האכיפה והגביה, לשעבר ראש תחום שוק ההון ב-RSM שיף הזנפרץ ושות' - יעוץ בקרה וניהול סיכונים
רו"ח דורון כהן, נשיא IIA ישראל - איגוד מבקרים פנימיים בישראל

ד"ר יאסר חוג'יראת, M.Sc ,.B.Sc. ו-Ph.D., מנכ"ל אלפנאר, לשעבר ראש המועצה המקומית בביר אל 
מכסור, מרצה בפקולטה לביולוגיה בטכניון ובמכללת עמק יזרעאל

מושב 102 - אלפנאר - פעילויות09:50
חנין סויטאת – עבד אלרחמן, אחראית ארצית הסבות מקצועיות, אלפנאר

מושב 103 - ביקורת המדינה10:00
השופט )בדימוס( יוסף חיים שפירא, מבקר המדינה

מושב 104 – רב-שיח )פאנל( אתגרים ויחסי גומלין בין דירקטורים למבקר הפנימי10:15
מנחה ויו"ר הפאנל: עו"ד מהא עלי, LLM, עאדל ומהא עלי משרד עו"ד, לשעבר דירקטורית חברת חשמל, חברת 

נמל אשדוד והרשות השנייה, מקבלת אות נשיא המדינה למתנדב בגין פעילות חברתית והתנדבותית לקהילה
רב-שיח )פאנל( בהשתתפות חברי דירקטוריון

רו"ח חוסאם בשארה, יו"ר דירקטוריון כביש חוצה ישראל, לשעבר יו"ר דירקטוריון רכבת ישראל, לשעבר 
דירקטור בחברת שקמונה וחברת נכסים מ.י., שותף במשרד יעקב זיצר ושות'

ד"ר סאמר חאג' יחיא, רו"ח עו"ד, PhD ,MA ,CFA ,MBA ,LLB מ-MIT, דירקטור בנק לאומי, יו"ר ועדת 
ביקורת שטראוס, יו"ר ועדת ביקורת בי"ח הדסה

אינג' ריכאד חיראדין, MA, סמנכ"ל לוגיסטיקה של המוסד לביטוח לאומי, דירקטור אלתא מערכות בע"מ, 
לשעבר ראש מועצת חורפיש, לשעבר מ"מ יו"ר המועצה ויו"ר ועדת הכספים ברשות הלאומית לבטיחות 

בדרכים, לשעבר מנכ"ל מקסימה צפון בע"מ ולשעבר מנכ"ל תאגידי מעיינות זיו בע"מ
רים יונס, יזמית ומייסדת שותפה של Alpha Omega,  דירקטורית בעמותות: שירות התעסוקה הישראלי, קו 

המשווה והקרן החדשה לישראל, ועד מנהל מכללת אורט בראודה, זוכת פרס נשים 2015 מטעם סלונה
ד"ר מאלק עמרור, עו"ד ורו"ח, דירקטור נמל אשדוד, לשעבר דירקטור בחברת מקורות, החברה לאוטומציה 

וחברת נמל אילת
הפסקת רישות )Networking(, קפה ופירות11:00

מושבי 200 - קידום מעמד הביקורת הפנימית
מנחה: פרופ' שלמה מזרחי, ראש התוכנית לביקורת פנימית וציבורית, ביה"ס למדעי המדינה - המחלקה למנהל 

ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת חיפה 
מושב 201 - חתימה אלקטרונית ע"פ החוק בשרות המבקר 11:15

זאב שטח, מנכ"ל קבוצת קומדע
מושב 202 - פיתוח כלכלי בחברה הערבית - סביבה טכנולוגית11:40

ד"ר רמזי חלבי, דירקטור בנק הדואר, ויו"ר ארגון "צופן", חבר הוועד המנהל בעמותת סיכוי, לשעבר ראש 
המועצה המקומית דלית אל-כרמל, מנכ"ל כרמל את אמיר בע"מ

מושב 203 - סיכוני סייבר 12:05
רו"ח דורון רונן, QAR ,MA ,LLM ,CFE ,CRISC ,CRMA ,CIA – משנה לנשיא ויו"ר הועדה המקצועית IIA ישראל, 

נשיא שקדם וחבר הנהלה ISACA ישראל, מרצה בתוכנית ביקורת פנימית וציבורית באוניברסיטת בר-אילן
מושב 204 - פיתוח חברתי וקידום תעסוקתי12:30

עימאד תלחמי, דירקטור אלפנאר, מייסד ויו"ר באבקום סנטרס Babcom, לשעבר מנכ"ל חטיבה בינלאומית 
בדלתא גליל, דירקטור קרן לאוטמן

12:55Session 205 - Interface between Risk Management and Internal Audit 
Hanadi Said, MBA, CPA, Director - Global Risk Management Teva, Co-Owner of Etad Business 
Management Consulting, Former Senior Manager at Deloitte

13:20)Networking( ארוחת צהריים רישות

מושבי 300 - ביקורת פנימית - אתגרים וערך מוסף
ריהאם כיוף שכידם, אחראית ארצית מגזר ציבורי וחברות ממשלתיות, אלפנארמנחה:
מושב 301 - איך ליצור ערך מוסף ללקוח - בראי הנהלה?14:00

רו"ח וסים דיביני, סמנכ"ל ומנהל כספים, The Nazareth Trust, בית חולים נצרת א.מ.מ.ס., מסונף 
לפקולטה לרפואה אוניברסיטת בר-אילן בגליל, לשעבר שותף זיו האפט BDO, זוכה מלגת CFO צעיר ומצטיין 

ע"ש אורן שטיינברג 2014
מושב 302 - ממשל תקין ותפקיד המבקר פנימי ברשויות מקומיות - בראי הציבור14:25

עו"ד נדאל חאיק, עו"ד ומיסד עמותת "עורכי דין לקידום מנהל תקין"
מושב 303 - אתגרים בניהול פרויקט - גביה בתחום חסכון ארוך טווח14:50

רו"ח נאסרין אבו מונה, מנהלת מחלקת ביקורת חסכון ארוך טווח כלל חברת ביטוח, לשעבר עובדת באגף 
שוק ההון במשרד האוצר

מליאת נעילה
מושב 400 - מנחה: דורון רוזנבלום, CIA ,CRMA ,CISA ,CRISC ,MBA, סגן נשיא ויו"ר משותף ועדת כנסים 15:15

והשתלמויות IIA ישראל ויו"ר ועדת הקשר ללשכות בינלאומיות, מרצה בתוכנית ביקורת פנימית וציבורית 
באוניברסיטת בר-אילן

 התאמת תנאי סף במכרזים – זיהוי הזדמנויות
רו"ח איריס שטרק, סגנית נשיא לשכת רואי חשבון בישראל

 סיכום הכנס
שאוקי ח'טיב, יו"ר אלפנאר, לשעבר יו"ר ועד ראשי הרשויות הערביות וראש המועצה המקומית יפיע, לשעבר 

דירקטור בבנק ערבי-ישראלי
קפה לדרך - להתראות בכנס הבא!16:00

ההשתתפות בכנס מקנה 
CPE למשתתף 7 שעות

* ההרצאות בעברית )מושב 205 באנגלית( 
** התוכנית כפופה לשינויים

*** האולמות ממוזגים, נא להתלבש בהתאם

  ריהאם כיוף שכידם
 אלפנאר

 ד"ר רמזי חלבי  
בנק הדואר וצופן

רו"ח נאסרין אבו מונה
כלל חברת ביטוח 

רו"ח וסים דיביני
The Nazareth Trust 

בית חולים נצרת 
א.מ.מ.ס

עו"ד נדאל חאיק
 עמותת "עורכי דין 
לקידום מנהל תקין"

פרופ' שלמה מזרחי
אוניברסיטת חיפה

Hanadi Said, CPA
 Teva

זאב שטח
 קומדע 

רו"ח איריס שטרק
 סגנית נשיא לשכת 
רואי חשבון בישראל

 רו"ח חוסאם בשארה
כביש חוצה ישראל 

ד"ר סאמר חאג' יחיא
 בנק לאומי

אינג' ריכאד חיראדין
 המוסד לביטוח לאומי

רים יונס
Alpha Omega

ד"ר מאלק עמרור  עו"ד מהא עלי  
נמל אשדוד  

 דורון רוזנבלום
סגן נשיא IIA ישראל 

Kreston IL

  חנין סויטאת – 
עבד אלרחמן

אלפנאר

עימאד תלחמי
Babcom באבקום סנטרס

אלפנאר

ד"ר יאסר חוג'יראת
מנכ"ל אלפנאר 

 רו"ח ננסי זכאכ 
אבו אלנסר 
 IIA ישראל 

רו"ח דורון רונן
משנה לנשיא

IIA ישראל

רו"ח דורון כהן
נשיא IIA ישראל

השופט יוסף חיים שפירא
מבקר המדינה 

שאוקי ח'טיב 
יו"ר אלפנאר

 בין רוכשי 
הכרטיסים לכנס יוגרלו 

זוג כרטיסי טיסה לאירופה 

בחסות "אסיה טורס"

בואו לשמוע 
 

על תוכנית 
 

הסבות מקצועיות 

וסבסוד ללימודים 

אקדמאים

חסות ארדחסות כסףחסות

שותפינו לכנס
חתימה אלקטרונית מאושרת

®

המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית
בית הספר למדעי המדינה
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