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המכללה העסקית
לשכת המסחר והתעשיה 

חיפה והצפון

הדירקטור הוא בעל תפקיד ניהולי מרכזי ורב אחריות, כולל אחריות אישית לתוצאות ההחלטות 
המתקבלות בדירקטוריון. פעולה או יוזמה של דירקטור חייבת להיות פרי של ידע מקצועי, שיקול דעת 
ומיומנות. היכרות עם הכלים המשפטיים והחשבונאיים, הדרושים לניהול מערכות ארגוניות וכלכליות 

מורכבות, מחייב הכשרה נכונה ומקיפה, בהדרכת אנשי מקצוע מנוסים ומומחים.

קורס להכשרת דירקטורים וניהול בכיר

חשב הארגון/מנהל הכספים שלו, הוא אחד האנשים המרכזיים בארגון המהווה צומת ארגוני הנושק לכל 
פעילות של הארגון. בין אם זו החלטה "פיננסית" דוגמת ניהול השקעות הארגון ומשאביו הכספיים לטווח 

הקצר, הבינוני והארוך, בין אם זו החלטה בעלת היבטים משפטיים הנוגעת להתקשרויות החוזיות של 
הארגון, בין אם זו החלטה הנוגעת התנהלות מול גופים פיננסיים, ובין אם זו החלטה הנוגעת לרווחת 

העובדים בארגון, בכל אחד מצמתי החלטה אלו על מנהל הכספים/חשב הארגון לשלוט בכל היבטי 
ההחלטה ומשמעויותיה ולשמש כסמכות המקצועית עבור המנכ"ל.

קורס להכשרת מנהלי כספים וחשבים

קורס CFO בכיר – למנהלי כספים בכירים בשיתוף EY, מקנה כלים מגוונים ומשמעותיים לקבלת 
החלטות בתחומים שונים כגון צמתי ההחלטות העסקיות והאסטרטגיות בארגון, פיתוח עסקי, ייעוץ וסיוע 
ברמת ההנהלה והדירקטוריון, ניהול הקשר עם המשקיעים ומעורבות בכלל תחומי הניהול הבכיר בחברה.

EY בשיתוף CFO קורס בכיר - מנהלי כספים

הרשתות החברתיות תופסות את מקומה של התקשורת המסורתית. זה נכון במיוחד לגבי הפצת חומר 
שיווקי ועסקי. מצד אחד, פותחות הרשתות החברתיות בפני העסק אפשרות להגיע לקהלי יעד נרחבים 

בהוצאות מינימליות. מצד שני, לעולם החדש הזה חוקים והגבלות משלו. איך להעביר מסר בדרך הנכונה 
ובכלים הנכונים – מחייב ללמוד לפני שנכנסים לעולם המדיה והמידע החדש והמתחדש.

קורס שיווק דיגיטלי למנהלים

קורסי ניהול בכיר
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חיפה והצפון

הליך הגישור הוא הכלי המועדף היום ליישוב מחלוקות וסכסוכים בעסקים, ביחסי העבודה ואנשים 
הרוצים להתגרש אף חייבים לעבור הליך גישור. יותר ויותר אנשים מעדיפים לפנות לגישור ולא להליך 

משפטי ממושך ויקר. הצטרף לאנשים המובילים את מהפכת הגישור.

קורס להכשרת מגשרים

מכיר את המנהל המוכשר ההוא, שלקח על עצמו לנהל פרויקט והתפרק עם הפרויקט? לנהל פרויקט זה 
עסק מורכב. בלי להבין איך לנווט לא רק בניהול אלא גם בתפעול, כספים ובמחשוב – הפרויקט יקרוס, 
ואיתו המוניטין שלך. לימוד ניהול פרויקטים הלכה למעשה – יביא את הפרויקט לניהול מוצלח ויפתח 

בפניך אופקים חדשים להתקדמות. 

קורס ניהול פרוייקטים הלכה למעשה

ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל בשיתוף עם המכללה העסקית של לשכת המסחר והתעשיה 
חיפה והצפון בנו את הקורס המקצועי והאיכותי ביותר לבכירים בתחום ניהול רכש ולוגיסטיקה שמקנה 

ידע וכלים פרקטיים מתקדמים ומעודכנים.  המסיימים בהצלחה את הקורס יהיו אף זכאים לתעודה מטעם 
ארגון הפדרציה הבינלאומית לרכש והספקה המהווה תעודת הסמכה בינלאומית מטעם IFPSM, ומונפקת 

על ידי ארגון מנהלי הרכש בישראל. מסלול זה הינו המסלול הישיר למשרות ניהול מבוקשות.

CPM קורס ניהול רכש בכיר - הכנה למבחני

הקורס "התנהלות עסקית בינלאומית באנגלית" מאמן את משתתפיה להתנהל בזירה העסקית העולמית. 
הקורס שם דגש על תרגול מעשי של הכישורים הנדרשים לעשיית עסקים ברמה הבינלאומית, תוך כדי 
הקניית אוצר מילים מקצועי ושיפור דקדוק, פיתוח יכולת תקשורת ופרזנטציה והתעמקות בהיבטים 

שונים של התנהלות עסקית.

אתה יכול להפיק הרבה יותר מתוכנת האקסל שלך. נתוני אמת זמינים יותר, עיבוד מהיר, חיפוש מידע 
יעיל יותר – קורס אקסל למתקדמים של המכללה העסקית של לשכת המסחר חיפה, ייתן לך את הכלים 

הטובים ביותר לניצול מקסימלי של האקסל. חסוך זמן וכסף ולמד איך לרתום את האקסל לצרכיך.

קורס התנהלות בינלאומית באנגלית

קורס אקסל למתקדמים

קורסי ניהול בכיר


