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

- משנה לנשיא, יו"ר הוועדה המקצועית ויו"ר משותף ועדת הכנס - IIA ישראל - איגוד 
מבקרים פנימיים בישראל, נשיא לשעבר ISACA ישראל 

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

 מירי גרוסמן, עו"ד, נשיאת לשכת המבקרים הפנימיים ישראל; 
 רו"ח מתניהו אנגלמן - מבקר המדינה; 

רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל
מושב 102 - מנחה: דורון רוזנבלום, CIA ,CRMA ,QAR ,CISA ,CRISC ,MBA, סגן נשיא 09:30

ויו"ר ועדת הקשר ללשכות בינלאומיות - IIA ישראל - איגוד מבקרים פנימיים בישראל, 
Kreston IL שותף עזרא יהודה-רוזנבלום יעוץ בקרה וניהול סיכונים מקבוצת

 Audit Reports Publication ]פרסום דוחות ביקורת[ 
Pannel Discussion with: Ara Chalabyan, MBA, FCCA, CIA, CRMA, CRISC, Chief 
Internal Auditor - Central Bank of Armenia, IIA Armenia President; 
Shay Rosenstock, CPA, Head Internal Auditor, Bank of Israel;              
Orit Shabtay-Frank,  CPA, Chief Auditor of Tel-Aviv-Yafo Municipality, Board 
Member- Institute of CPAs in Israel;
Gershon Lewinsky, CPA, MBA, CRMA, Chief Audit Executive at Netivei Israel 
- National Transport Infrastructure Company, Board Member & Conference 
Committee Member IIA Israel;
Oren Shachar, CIA, CPA, CISA, Internal Audit Director - IAI, Board Member & 
Committee of  Responding to Members Professional Queries Chair - IIA Israel

מושב 103  - מנחה: משה )מישקה( מזרחי, CIA, MBA, CRMA, QAR, CISA, חבר מועצת 10:20
לשכת המבקרים הפנימיים ישראל, מבקר מועצה מקומית באר יעקב, מנכ"ל GRC יועצים

הגנת הסייבר - סקרי סיכונים ותוכניות עבודה
יובל שגב, ראש מרכז מתודולוגיה ובדיקות חוסן, מערך הסייבר הלאומי

10:50IDU מושב 104 - מנחה: ניר זיכלינסקי, רו"ח, ממייסדי איגוד הדירקטורים
פאנל יושבי ראש דירקטוריון: המשולש המנצח בדירקטוריון - חדשנות, טכנולוגיה ואנושיות

משתתפים )לפי סדר א"ב(: רמי אנטין - יו"ר דירקטוריון חברת דנאל;
אהוד ארנון - יו"ר דירקטוריון גזית גלוב;

אורנה הוזמן בכור - יו"ר דירקטוריון נמל אשדוד;
חנה פריזן - יו"ר דירקטוריון פעילים

הפסקת רישות )Networking(, קפה והפתעות11:30
פיצול למסלולים מקבילים )200(

 מושבי 210
ממשל תאגידי

 מושבי 220  
שיטות וכלים

 מושבי 230
 המסלול הפיננסי

ליאור סגל, רו"ח, עו"ד, MBA, מנחה:
גזבר ודירקטור ויו"ר ועדת 
תקנון IIA ישראל, המבקר 

הפנימי הראשי - בזק החברה 
הישראלית לתקשורת

 סמדר מורלי דוברת, 
 IIA חברת ועדת הכנס

 ישראל, מבקרת 
 פנימית ראשית - 

קופת חולים מאוחדת

יעל רונן, רו"ח, סגנית נשיא 
 IIA וחברת ועדת הכנס

ישראל, מבקרת פנימית 
ראשית הבנק הבינלאומי

מושב 211 - המשכיות עסקית 12:00
– הדור הבא של הביקורות 
 ,MBA , PMP ,אורין פלג 
ראש צוות ניהול משברים, 

Deloitte

מושב 221 - האם ניתן לבקר 
הסכם קיבוצי? 

גלעד הרוש, BSC כלכלה 
ומתמטיקה, מנהל יחידת 
 התגמול ויחסי העבודה,

BDO Consulting

מושב 231 - ההתפתחויות 
 בתחום האינשור-טק 

פיני שחר, מנהל תחום 
דיגיטל, שירות ותביעות, 

WeSure

מושב 212 - מצב הביקורת 12:30
הפנימית בישראל

 CIA ,CFE  ,יוסי גינוסר, רו"ח
CRMA, סגן נשיא IIA ישראל, 
מנכ"ל פאהן קנה ניהול בקרה 

Grant Thornton Israel

מושב 222 - קידום חדשנות 
ארגונית ועסקית – באמצעות 

הביקורת הפנימית
 ד"ר שרון גוטיינר, רו"ח, 

Corpocheck מייסד

מושב 232 - עולם 
התשלומים ועתיד הבנקאות 

– איך ייראה עולם 
הבנקאות הפתוחה ואיך 

נוכל לבקר אותו?
מיטל רביב, דירקטורית, ראש 

מחלקת פינטק וחדשנות 
בפיננסים, KPMG ישראל

13:00 )Networking( ארוחת צהריים רישות
 מושבי 210

ממשל תאגידי
 מושבי 220  
שיטות וכלים

 מושבי 230
 המסלול הפיננסי

רונן ארצי, MA, חבר ועדת מנחה:
הכנס IIA ישראל, שותף 
RSM שיף-הזנפרץ יעוץ 

בקרה וניהול סיכונים

גלבוע ויספיש, רו"ח, סגן 
נשיאת לשכת המבקרים 
הפנימיים ישראל, שותף 
ומנהל סקטור אלכ"רים 

BDSK וביקורת פנימית משרד

יעל רונן, רו"ח, סגנית נשיא 
 IIA וחברת ועדת הכנס

ישראל, מבקרת פנימית 
ראשית הבנק הבינלאומי

מושב 213 - כלים טכנולוגים 13:45
בשירות שומרי הסף

ערן רז, מוביל תחום ניהול 
 סיכונים ופורנזיק 

PwC ישראל

מושב 223 - המבקר של 
אדיסון: על ביקורת ניהול 

חדשנות בארגון 
ד"ר יוסי נטוביץ, רו"ח, מנכ"ל 

טיוב יועצי מערכות

מושב 233 - חוק חדלות 
 פירעון ושיקום כלכלי - 

פנינו לאן?
נועה אבן-ספיר, עו"ד, 

צוות הפירוקים והכינוסים, 
גורניצקי ושות'

מושב 214 - ניהול סיכונים 14:15
משפטיים בתאגיד

מיכאל גילינסקי, עו"ד, ראש 
תחום רגולציה, אודיט בקרה 

וביקורת

מושב 224 - שכר עמלנו 
בעולם הזה - ביקורת שכר

 אביחי מדיני, רו"ח, מבקר 
שכר מוסמך, שותף במשרד 

ברסקי & ברגר

מושב 234 - הוגנות בפעילות 
בשוק ההון בהתאם לעקרונות 

FX GLOBAL CODE ה
 אייל בן-אבי, רו"ח )משפטן(, 

MBA, דירקטור ויו"ר פורום 
חדשנות IIA ישראל, שותף 

מנהל EBA ושות'
מליאת נעילה 

מושב  301  - מנחה: דניאל שפירא, רו"ח, דירקטור ויו"ר ועדת ביקורת ויו"ר ועדת הקשר 14:50
לכנסת - IIA ישראל

מליאת נעילה: )1(  הטמעת נגישות - תחום ביקורת חדש למבקרים
יובל וגנר, מייסד ונשיא עמותת נגישות ישראל

מושב 302  - מנחה: גיל בר, רו"ח, CIA, CRISC, דירקטור ויו"ר ועדת ניהול סיכונים וחבר ועדת 15:15
הכנס IIA ישראל, מבקר אל על נתיבי אויר לישראל

מליאת נעילה: )2( מבקרים צעירים בשרשרת הערך הארגונית
חן הרייתי, רו"ח, CISA, מנהל )משותף( פורום מבקרים צעירים IIA ישראל, הביקורת 

הפנימית אל על נתיבי אויר לישראל;
אופיר ארבל, MA, מנהל )משותף( פורום מבקרים צעירים IIA ישראל, הביקורת הפנימית 

בזק החברה הישראלית לתקשורת
15:45 MA ,LLM ,CIA ,CRMA ,QAR ,CFE ,CRISC ,CSX-F ,מושב 303  - מנחה: דורון רונן,  רו"ח

- משנה לנשיא, יו"ר הוועדה המקצועית ויו"ר משותף ועדת הכנס - IIA ישראל - איגוד 
מבקרים פנימיים בישראל, נשיא לשעבר ISACA ישראל

 מליאת נעילה: )3(  "טיפוס אחר"
יובל שמלא, מטפס תחרותי, נינג'ה ישראל

Coffee to go - להתראות בכנס הבא!16:30

לרישום מח’ אירועים טל’ 03-7330777 או 
https://iia-2020.events.co.il באתר

 natali@pc.co.il 03-7330770 לחסויות: נטלי

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

יובל שגב
מערך הסייבר 

הלאומי

הביקורת הפנימית
הכנס המקצועי השנתי של

אתגר
הנינג'ה

2020

לרישום!יום חמישי 2.1.2020 | אווניו, קריית שדה התעופה

יובל שמלא
מטפס תחרותי

נינג'ה ישראל

לרישום!

רו"ח דורון כהן
נשיא IIA ישראל

 רו"ח מתניהו אנגלמן
מבקר המדינה

 עו"ד מירי גרוסמן
נשיאת לשכת 

המבקרים הפנימיים 
ישראל

רו"ח איריס שטרק
נשיאת לשכת רואי 

חשבון בישראל

רו"ח דורון רונן
משנה לנשיא

IIA ישראל

דורון רוזנבלום
סגן נשיא IIA ישראל 
עזרא יהודה-רוזנבלום

Kreston IL

רמי אנטין
יו"ר דירקטוריון

חברת דנאל

אהוד ארנון
יו"ר דירקטוריון

גזית גלוב

אורנה הוזמן בכור
יו"ר דירקטוריון

נמל אשדוד

חנה פריזן
יו"ר דירקטוריון 

פעילים

אורין פלג
Deloitte

מיטל רביב
KPMG ישראל

גלעד הרוש
BDO Consulting

ד"ר יוסי נטוביץ
טיוב יועצי מערכות

ד"ר שרון גוטיינר
Corpocheck

 עו"ד מיכאל 
גילינסקי

אודיט בקרה וביקורת

 רו"ח ועו"ד
 ליאור סגל
IIA ישראל

בזק

יובל וגנר
מייסד ונשיא עמותת 

נגישות ישראל

רו"ח גלבוע ויספיש
סגן נשיאת לשכת המבקרים 

 הפנימיים ישראל 
 BDSK משרד

רו"ח אביחי מדיני
ברסקי & ברגר

סמדר מורלי דוברת
IIA ישראל

קופת חולים מאוחדת

משה )מישקה( מזרחי
לשכת המבקרים 
הפנימיים ישראל
מ"מ באר יעקב

GRC

רונן ארצי
IIA ישראל

RSM שיף-הזנפרץ

רו"ח גיל בר
IIA ישראל

אל על

אופיר ארבל
IIA ישראל

בזק

Oren Shachar, CPA 
IIA Israel 

IAI

Shay Rosenstock, 
CPA

Bank of Israel

Ara Chalabyan  
Central Bank of 

Armenia 
 IIA Armenia President 

Gershon  
Lewinsky, CPA

IIA Israel 
Netivei Israel

Orit Shabtay- 
Frank, CPA
Tel-Aviv-Yafo 
Municipality

רו"ח יוסי גינוסר
סגן נשיא IIA ישראל 

פאהן קנה ניהול בקרה 
Grant Thornton Israel

רו"ח חן הרייתי
IIA ישראל

אל-על

רו"ח דניאל שפירא
IIA ישראל

דניאל שפירא רו"ח

יובל שמלא
מטפס תחרותי
נינג'ה ישראל

D A N I E L  S P I R A  
ACCOUNTANTS

פיני שחר
WeSure

עו"ד נועה אבן-ספיר 
גורניצקי

רו"ח אייל בן-אבי
IIA ישראל

EBA

ערן רז
PwC ישראל

רו"ח יעל רונן
סגנית נשיא IIA ישראל

הבנק הבינלאומי

רו"ח ניר זיכלינסקי
איגוד הדירקטורים 

IDU


