תקציר קורות חיים  -דורון רונן
דורון רונן ,רו"חCFE ,MA, LLM, CIA, CRISC ,
ניסיון מקצועי וניהולי
בעל ניסיון מקצועי וניהולי של למעלה מ 30-שנה בתחומי ממשל תאגידי ,ניהול
סיכונים ,ביקורת פנימית ומערכות מידע ,ביקורת חקירתית .בעל תואר MA
בהצטיינות בביקורת פנימית וציבורית .מכהן בתפקידים ציבוריים שונים ,ובהם
נשיא  ISACAישראל  -האיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת מערכות מידע ,סגן
נשיא  IIAישראל  -איגוד מבקרים פנימיים בישראל ,יו"ר ועדת הביקורת של
וראייטי ישראל ,ועוד.
בנוסף ,מתן חוות דעת לבתי משפט ולבוררים  -עד מומחה מטעם בית המשפט,
או הבורר ,או אחד הצדדים.
השכלה והסמכות
מוסמך אוניברסיטה ) - (MAתואר שני בהצטיינות במינהל ציבורי  -ביקורת
פנימית וציבורית ,אוניברסיטת בר-אילן הפקולטה למדעי החברה.
מוסמך אוניברסיטה ) - (LLMתואר שני בהצטיינות במשפטים ,אוניברסיטת
בר-אילן הפקולטה למשפטים.
בוגר אוניברסיטה ) (BAתואר ראשון בחשבונאות וסטטיסטיקה ,אוניברסיטת
תל-אביב הפקולטה לניהול.
רואה חשבון )בעל רישיון לעסוק בראיית חשבון בישראל(.
מבקר פנימי מוסמך ) ,(CIAמטעם  IIAהעולמית.
סוקר בקרת איכות ביקורת פנימית ) ,(QARמטעם  IIAהעולמית.
מוסמך בסיכונים ובקרת מערכות מידע ) ,(CRISCמטעם  ISACAהעולמית.
מבקר הונאות מוסמך ) ,(CFEמטעם  ACFEהעולמית.
בוגר קורס חוות דעת עדים מומחים ,מטעם המכון הישראלי לחוות דעת
מומחים ובוררים בשיתוף עם עמית  -העמותה לעידוד קשר בין מקצועי.
ניסיון אקדמי ומתן הרצאות
מרצה ומרצה אורח במסגרת כנסים וקורסים שונים בתחום הביקורת הפנימית
וביקורת מערכות המידע הממוחשבות ,לרבות במסלול לתואר שני בביקורת
פנימית וציבורית באוניברסיטת בר-אילן ,האוניברסיטה העברית בירושלים,
לשכת רואי חשבון בישראל ,האיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת מערכות מידע,
 ISACAהעולמית IIA ,ישראל ,פורום אבטחת מידע במשרדי הממשלה ,החשב
הכללי במשרד האוצר )וחשבי הגופים הממשלתיים( ,לשכת מנתחי מערכות,
המי"ל ,בנק הפועלים ,המוסד לביטוח לאומי ,איגוד לשכות המסחר ,לה"ב,
אנשים ומחשבים SECOZ ,ועוד.
מרצה ומרכז אקדמי של קורסים והשתלמויות תעודה למבקרים פנימיים ולרואי
חשבון בנושאי ביקורת מערכות מידע ממוחשבות וביקורת פנימית.
לשכות מקצועיות  -חברות ופעילות ציבורית מקצועית
 ISACAישראל  -האיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת מערכות מידע:

נשיא האיגוד ) ,2000-2003ומ .(30.12.2008-לפני כן :חבר הנהלת האיגוד
)סגן נשיא ,גזבר( ,חבר מועצת האיגוד
חבר בוועדות שונות )מקצועית ,כנסים והשתלמויות ,כספים ,אסטרטגיה ,שת"פ,
תקנון(.
 - ISACAהאיגוד הבינלאומי לביקורת מערכות מידע ממוחשבות:
חבר בועדות תוכניות כנסים )כנס אירופאי EuroCACSבציריך  ,2004כנס
בינלאומי  International CACSבאוסלו .(2005
חבר בוועדת GRA (Government and Regulatory Agencies Regional
( Area 3 Europe/Africa Subcommittee
חבר בוועדת (MGRC (Membership Growth and Retention Committee
 IIAישראל – איגוד מבקרים פנימיים בישראל:
סגן נשיא וחבר אקזקוטיבה
יו"ר הוועדה המקצועית
יו"ר משותף ועדת כנסים והשתלמויות
חבר ועדת הקשר ללשכות בינלאומיות
חבר ועדת תקנון
חבר ועדת ניהול סיכונים
חבר צוות הצעות תיקוני חקיקה
 – IIAלשכת המבקרים הפנימיים העולמית.
לשכת רואי חשבון בישראל:
יו"ר/חבר בוועדות שונות בתחומי ביקורת פנימית וביקורת מערכות מידע
ממוחשבות.
חבר הוועדה המייעצת ללימודי חשבונאות במכללה האקדמית אור-יהודה
האיגוד הבינלאומי למבקרי הונאות מוסמכים ).(ACFE
האיגוד הישראלי למבקרי הונאות מוסמכים:
בעבר ,סגן נשיא.
בעבר חבר הוועדה לקביעת קווים מנחים לוועדות ביקורת במגזר השלישי.
פעילות ציבורית פילנטרופית
יו"ר ועדת הביקורת של עמותת "וראייטי ישראל" )עמותה לטיפול בילדים
נפגעים(.
בעבר גוף מבקר של עמותת "קרן אמא".

