
התכנסות והרשמה - ארוחת בוקר08:00
מושב 101 - מנחה: דורון רונן, רו"ח, MA ,LLM ,CIA ,CRMA ,QAR ,CFE ,CRISC ,CSX-F - משנה לנשיא, יו"ר 09:00

הוועדה המקצועית ויו"ר משותף ועדת הכנס - IIA ישראל-איגוד מבקרים פנימיים בישראל, נשיא שקדם 
ISACA ישראל

פתיחת הכנס: 
דורון כהן, רו"ח, נשיא IIA ישראל - איגוד מבקרים פנימיים בישראל

השופט )בדימוס( יוסף שפירא - מבקר המדינה
רו"ח איריס שטרק - נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

מושב  102 - מראיינת: העיתונאית עמליה דואק, כתבת כלכלית - חברת החדשות09:20

Emphasize the Basics. Elevate the Standards. 
Guest Keynote Speaker: Naohiro Mouri, CIA, CPA,  IIA Global Chairman, Executive Vice 
President and Chief Auditor- American International Group (AIG)

מושב 103 - מנחה: דורון רוזנבלום, CIA ,CRMA ,QAR ,CISA ,CRISC ,MBA, סגן נשיא ויו"ר ועדת הקשר 10:10
ללשכות בינלאומיות - IIA ישראל - איגוד מבקרים פנימיים בישראל, IIA Global – Board Member, שותף 

Kreston IL עזרא יהודה-רוזנבלום יעוץ בקרה וניהול סיכונים מקבוצת

Trusted Advisor
Guest Keynote Speaker:  
Richard F. Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA - IIA Global President and CEO

מושב 104 - מנחה: ערן שחף, עו"ד, דירקטור ויו"ר ועדת הקשר לגופים מוסדיים/שוק ההון IIA ישראל, 10:55
מבקר פנימי ראשי - כלל חברה לביטוח

שומרים על הכסף של הארגון יחד ולא לבד - חשיבות שיתוף הפעולה בין ארגונים בביקורת פנימית.
nsKnox ,אלון כהן - יזם ומומחה אבטחת סייבר

הפסקת רישות )Networking(, קפה ופירות11:35

"Trusted Advisors" - Book Signing. 
Richard F. Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA - IIA Global President and CEO

פיצול למסלולים מקבילים )200(
 SESSIONS 230 - CAEsמושבי 220 - שיטות וכליםמושבי 210 - ממשל תאגידי

(BY INVITATION ONLY)
ננסי זכאכ אבו אלנסר, רו"ח, מנחה:

חברת ועדת הכנס IIA ישראל, 
רשות האכיפה והגביה

רון גרופל, רו"ח, סגן נשיא יו"ר 
ועדת הקשר לחברות הציבוריות 

וחבר ועדת הכנס IIA ישראל, 
לשעבר המבקר הפנימי הראשי 

טבע תעשיות פרמצבטיות

 Gil Ber, CIA, CRISC, Board
 Member & CAEs Forum Chair &
 Risk Management Committee

 Chair & Conference Committee
Member IIA Israel, El-Al CAE

מושב 211 - השפעתם של המבקר 12:00
הפנימי ודוחות הביקורת על איכות 

הממשל התאגידי
 איריס שטרק, רו"ח, נשיאת
לשכת רואי חשבון בישראל

מושב 221 - המבקר הפנימי 
כיוצר ערך עסקי - שימוש בבינה 

 מלאכותית לאיתור טעויות 
מעילות והונאות

אורי טירולר, סמנכ"ל פיתוח עסקי 
בחברת וואליר

Session 231/232 - New Trends 
in the Internal Audit Profession 

Pannel Discussion with: 
Naohiro Mouri, CIA, CPA, IIA 
Global Chairman, Executive 

Vice President and Chief 
Auditor-American  

International Group (AIG)
Richard F. Chambers, CIA, 

QIAL, CGAP, CCSA, CRMA - IIA 
Global President and CEO; 

Michael J. Fucilli, CIA, 
QIAL, CRMA, CGAP, CRMA, 
CFE, Adjunct Professor for 

Pace University, Auditor 
General of the Metropolitan 
Transportation Authority of 
New-York, IIA Global Vice 

Chairman - Research, Honorary 
Board Member IIA Israel;  

CAEs in Israel

מושב 212 - חברות אג"ח נדל"ן 12:30
אמריקאיות על מדוכת הביקורת 

 שמואל רוזנבלום, רו"ח,
 CRMA ,CIA ,CFE ,LLM, דירקטור 

וגזבר ויו"ר ועדת כספים IIA ישראל, 
שותף רוזנבלום-הולצמן

מושב 222 - כיצד ניתן למדוד את 
אפקטיביות הביקורת

 ,CIA ,CFE ,CRMA  ,יוסי גינוסר, רו"ח
 סגן נשיא IIA ישראל, מנכ"ל 

 פאהן קנה ניהול בקרה 
Grant Thornton Israel

13:00 )Networking( ארוחת צהריים רישות
 SESSIONS 230 - CAEsמושבי 220 - שיטות וכליםמושבי 210 - ממשל תאגידי

(BY INVITATION ONLY)
 דניאל שפירא, רו"ח, דירקטור, מנחה:

יו"ר ועדת ביקורת ויו"ר ועדת 
הקשר לכנסת - IIA ישראל

 ,CRMA ,רונית בירן, רו"ח 
 IIA דירקטורית וחברת ועדת הכנס

ישראל, מבקרת פנימית ראשית 
שיכון ובינוי )שו"ב( 

 Gil Ber, CIA, CRISC, Board
 Member & CAEs Forum Chair &
 Risk Management Committee

 Chair & Conference Committee
Member IIA Israel, El-Al CAE

מושב 213 - המבקר הפנימי והגנה 13:45
בסייבר - כיצד להעריך את הארגון

יובל שגב, ראש מחלקת 
מתודולוגיה, מערך הסייבר הלאומי

מושב 223 - בינה מלאכותית 
והמבקר הפנימי

 ,LLM ,לינור דלומי, רו"ח
דירקטורית IIA ישראל, ראש 
Deloitte ,חטיבת ניהול סיכונים

Session 233 - How to Audit 
Artificial Intelligence 

Guest Keynote Speaker:  
Michael J. Fucilli, CIA, 

QIAL, CRMA, CGAP, CRMA, 
CFE, Adjunct Professor for 

Pace University, Auditor 
General of the Metropolitan 
Transportation Authority of 
New-York, IIA Global Vice 

Chairman - Research, Honorary 
Board Member IIA Israel

מושב 214 – ביקורת פנימית ככלי 14:15
להפחתת אחריות דירקטורים 

ונושאי משרה
ד"ר לאה פסרמן-יוזפוב, עו"ד, 

מרצה בכירה, הפקולטה למשפטים 
הקריה האקדמית אונו

מושב 224 -  ארגון מונחה נתונים – 
Data Driven Organization
עדו ביגר, ראש אגף מידע 

ואנליטיקה, אל-על 

 Session 234 - Internal Audit
Beyond Imagination

 Gil Ber, CIA, CRISC, El-Al CAE, 
 Board Member & CAEs Forum

 Chair & Risk Management
 Committee Chair & Conference

Committee Member IIA Israel

מליאת נעילה 
 מושב  301 - מנחה: יעל רונן, רו"ח, סגנית נשיא וחברת ועדת הכנס IIA ישראל, מבקרת פנימית ראשית 14:50

הבנק הבינלאומי

Closing Session (1): Fraud Detection through the Eyes of COSO.
Guest Keynote Speaker: Michael J. Fucilli, CIA, QIAL, CRMA, CGAP, CRMA, CFE, Adjunct 
Professor for Pace University, Auditor General of the Metropolitan Transportation Authority 
of New-York, IIA Global Vice Chairman - Research, Honorary Board Member IIA Israel

 מושב 302  - מנחה: רונן ארצי, MA, חבר ועדת הכנס IIA ישראל, שותף RSM שיף-הזנפרץ יעוץ בקרה 15:30
וניהול סיכונים

מליאת נעילה: )2( הצצה למוחו של עבריין הצווארון הלבן
גילי בר-דוד, קרימינולוגית

מושב 303 - מנחה: דורון רונן,  רו"ח, MA ,LLM ,CIA ,CRMA ,QAR ,CFE ,CRISC - משנה לנשיא, יו"ר הוועדה 16:00
המקצועית ויו"ר משותף ועדת הכנס - IIA ישראל-איגוד מבקרים פנימיים בישראל, נשיא שקדם ISACA ישראל

מליאת נעילה: )3( תקשורת בינאישית ומיומנויות הצלחה
אלעד אבידן, מנכ"ל ובעלים של חברת "מן אנד מיינד" - ייעוץ ארגוני, סדנאות ופיתוח כישורים בינאישיים

Coffee to go - להתראות בכנס הבא!16:30

Avenue, Airport City • 17.1.2019 ,יום חמישי 

הביקורת הפנימית
הכנס המקצועי השנתי של

TRUSTED
ADVISOR

iia-event-2019.events.co.il לרישום מח’ אירועים טל’ 03-7330777 או באתר
 natali@pc.co.il 03-7330770 לחסויות: נטלי

אלון כהן
nsKnox

אורי טירולר
וואליר

גילי בר-דוד
קרימינולוגית 

אלעד אבידן
מן אנד מיינד

 ד"ר עו"ד
לאה פסרמן-יוזפוב

הפקולטה למשפטים 
הקריה האקדמית אונו

רו"ח לינור דלומי
IIA ישראל
Deloitte

רו”ח דורון רונן
משנה לנשיא

IIA ישראל

עמליה דואק
כתבת כלכלית
חברת החדשות

דורון רוזנבלום
סגן נשיא IIA ישראל 
עזרא יהודה-רוזנבלום

Kreston IL

רו”ח דורון כהן
נשיא IIA ישראל

השופט יוסף שפירא
מבקר המדינה

Michael J. Fucilli
Vice Chairman 

 IIA Global
Board Member IIA

North America & Israel 
MTA NY

Richard F. Chambers
 IIA Global President 

and CEO

 רו”ח יוסי גינוסר
סגן נשיא IIA ישראל

פאהן קנה ניהול בקרה
Grant Thornton Israel

רו"ח איריס שטרק
נשיאת לשכת רואי 

חשבון בישראל

 רו”ח שמואל רוזנבלום
 IIA ישראל

רוזנבלום -הולצמן

 רו”ח גיל בר
IIA ישראל

אל-על

 עדו ביגר
אל-על 

CPE ההשתתפות בכנס מקנה למשתתף 7.5 שעות * התוכנית כפופה לשינויים
** האולמות ממוזגים, נא להתלבש בהתאם

*** בסיום הכנס תתקיים האסיפה הכללית השנתית של חברי האיגוד

Naohiro Mouri
IIA Global Chairman

AIG 

ACCOUNTANTS

DANIEL
SPIRA

דניאל
שפירא
רואי חשבון

רו"ח יעל רונן
 IIA סגנית נשיא

ישראל 
הבנק הבינלאומי 

רו"ח רון גרופל
סגן נשיא IIA ישראל

יובל שגב
מערך הסייבר 

הלאומי

ערן שחף
IIA ישראל

כלל חברה לביטוח

רו"ח דניאל שפירא
IIA ישראל

דניאל שפירא רו"ח

אבו אלנסררו"ח ננסי זכאכ
IIA ישראל

רשות האכיפה והגביה

רו”ח רונית בירן
IIA ישראל 
 שיכון ובינוי 

רונן ארצי
IIA ישראל

RSM שיף-הזנפרץ יעוץ 
בקרה וניהול סיכונים


