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 דורון רונן רו"ח -קורות חיים תקציר 
  

  
  

  רקע

וביקורת פנימית ביקורת שנה בתחומי  35 -כ בעל ניסיון בן, והנני דורון רונןרו"ח שמי  .1

 MAבעל תואר , ביקורת חקירתית, כונים, ממשל תאגידי וניהול סימערכות מידע

המכון  - בוגר קורס חוות דעת עדים מומחים , בהצטיינות בביקורת פנימית וציבורית

 קורות החיים(תארים נוספים מפורטים ב הישראלי לחוות דעת מומחים ובוררים

 שנים כנשיא האיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת מערכות מידע 8כיהנתי . )שלי

)ISACA משנה כן, אני מכהן כיום בתפקידים ציבוריים שונים, ובהם -, כמול)ישרא

איגוד מבקרים פנימיים בישראל, יו"ר ועדת הביקורת של  –ישראל  IIAנשיא ל

- וראייטי ישראל, חבר הוועדה המייעצת ללימודי חשבונאות במכללה האקדמית אור

סמכה עם ה MBAעסקים - מרכז אקדמי ומרצה במסגרת לימודי מנהללשעבר , יהודה

ובלימודי החוץ של  האקדמית אונו הבקרי CIAלמקצוע הביקורת הפנימית 

  ועוד. ,אוניברסיטת חיפה

ניסיוני המקצועי כולל מתן שירותי ביקורת פנימית, ביקורת מערכות מידע 

ממשל תאגידי ביקורת חקירתית, ממוחשבות, סקרי סיכונים, ביקורת תפעולית, 

)governanceועיצוב נהלים, וכן ,( Sarbanes Oxley לגופים מהמגזר העסקי ומהמגזר ;

בית (מטעם ללקוחות, ולבוררים  ,בתי משפטמומחה למתן חוות דעת בנוסף:  .הציבורי

   .אחד הצדדים) - הלקוח , אואו הבורר, המשפט
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  :השכלה, תארים והסמכות

  אוניברסיטת ת"א. -) בחשבונאות וסטטיסטיקה BAתואר ראשון (  .א
  אוניברסיטת ת"א. -בוגר לימודי שנת ההשלמה לחשבונאות   .ב
  .1991בעל רישיון ראיית חשבון משנת   .ג
  אילן.-אוניברסיטת בר -ביקורת פנימית וציבורית  -ציבורי במינהל  בהצטיינות)  MAתואר שני (  .ד
  אילן.-אוניברסיטת בר -במשפטים  בהצטיינות)  LLMתואר שני (  .ה
  ).CIAמבקר פנימי מוסמך (  .ו
 ).QARסוקר בקרת איכות ביקורת פנימית (  .ז

 .)CRISCמוסמך בסיכונים ובקרת מערכות מידע (  .ח

 ).CRMAם מוסמך (ימבקר ניהול סיכונ  .ט

  ).CFEמבקר הונאות מוסמך (  .י
  המכון הישראלי לחוות דעת מומחים ובוררים. - בוגר קורס חוות דעת עדים מומחים   .יא
  

  נספח.ב – פירוט נוסףוקורות חיים 
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  נספח

    ) MA , LLM ,CIA ,CRISC ,CRMA ,CFE(רו"ח,דורון רונן  
  קורות חיים וניסיון מקצועי

  
  פרטים אישיים

  דורון רונן      שם:
      ronen@ronencpa.co.il-doron    דוא"ל:

  
  
  השכלה ותארים  .1

במסלול לרואי חשבון. אוני' בר אילן הפקולטה תואר שני במשפטים   2002
  למשפטים.

  .במשפטים בהצטיינות) LLMמוסמך אוניברסיטה (
אילן  -. אוני' ברביקורת פנימית וציבורית -תואר שני במינהל ציבורי   1999

  הפקולטה למדעי החברה.
ביקורת פנימית  -במינהל ציבורי  בהצטיינות) MAמוסמך אוניברסיטה (

  .וציבורית
  אביב.-. אוניברסיטת תלתואר ראשון בחשבונאות וסטטיסטיקה 1986

  .) בחשבונאות וסטטיסטיקהBAבוגר אוניברסיטה (
  

  הסמכות  .2
  .חשבון-רישיון רואה  1991
  .)CFE(מבקר הונאות מוסמך   1997
, שנערך מטעם המכון הישראלי לחוות בוגר קורס חוות דעת עדים מומחים  2000

  העמותה לעידוד קשר בין מקצועי. - דעת מומחים ובוררים בשיתוף עם עמית 
  .)CIA(מבקר פנימי מוסמך   2006
  .)QARסוקר בקרת איכות ביקורת פנימית ( 2009
  )CRISCמוסמך בסיכונים ובקרת מערכות מידע ( 2010
  )CRMAמבקר ניהול סיכונים מוסמך ( 2013

  
  ניסיון מקצועי וניהולי  .3

) בנושאי ביקורת פנימית, סקרי 1982(מחודש יולי  שנה 35 -כבעל ניסיון בן 
ביקורת ביקורת תפעולית (או"שית),  ,סיכונים, ביקורת מערכות מידע ממוחשבות

; לגופים מהמגזר הציבורי ומהמגזר Sarbanes Oxleyועיצוב נהלים, וכן   חקירתית,
  .8- 6בעמודים פירוט לקוחות ופרויקטים עיקריים שבוצעו בניהולי הישיר העסקי. 

IL  Krestonמקבוצת  (יעוץ בקרה וניהול סיכונים) דורון רונן רו"ח   היום- 2007

Group (Kreston A2Z Risk Management Solutions): שותף - 
 Kreston IL A2Z Risk -  שותף מנהל, A2Zקרסטון יועצים 

Management Solutions . ,מתן שירותי ביקורת פנימית, סקרי סיכונים
ביקורת ביקורת מערכות מידע ממוחשבות, ביקורת תפעולית, 

  . Sarbanes Oxleyם, וכן ממשל תאגידי, ועיצוב נהלי, חקירתית
2007-1999  RSM (יעוץ בקרה וניהול סיכונים) (מיזוג עם  רונן ושות'-שיף, הזנפרץ

. מתן שותף, מנהל אגף הביקורת הפנימיתרו"ח):  - דורון, רונן ושות' 
שירותי ממשל תאגידי, ביקורת פנימית, סקרי סיכונים, ביקורת 

 ,יקורת חקירתיתבמערכות מידע ממוחשבות, ביקורת תפעולית, 
ברוב הגופים שימשתי כמבקר . Sarbanes Oxleyועיצוב נהלים, וכן 

המשרד מנה . הפנימי הראשי, או כמנהל עבודת הביקורת הפנימית
. עובדי אגף הביקורת בניהולי הישיר 25עובדים, מהם  110 -כ

ומחים בעלי ניסיון עשיר והכשרה הפנימית הינם מ
  מולטידיסציפלינרית. 

 BDO 1997 -ומדורון ושות' רו"ח, (וכן  רו"ח - דורון, רונן ושות'   9819-1994
. מתן שותף, מנהל מחלקת הביקורת הפנימית): אלמגור ושות' רו"ח
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שירותי ממשל תאגידי, ביקורת פנימית, סקרי סיכונים, ביקורת 
 ,ביקורת חקירתיתמערכות מידע ממוחשבות, ביקורת תפעולית, 

ם שימשתי כמבקר הפנימי הראשי, או ברוב הגופיועיצוב נהלים. 
  .כמנהל עבודת הביקורת הפנימית

המבקר הפנימי של מנהל התשלומים של : מנהל התשלומים, צה"ל  1994-1986
סרן) ושל חברות שונות של הצבא (קרן -(קצין בדרגת רב צה"ל

ההשתלמות של משרתי הקבע והגמל' ("קרן החיסכון"), ועד עובדי 
ֶבר")), ועריכת ביקורות על כספי יחידות צה"ל צבא הקבע והגמל' ("חֶ 

השונות; מערכות  מהגדולות במשק. עריכת ביקורות במערכות 
 ממוחשבות מגוונות, וליווי מערכות מידע ממוחשבות במהלך פיתוחן.

מתן חוות דעת לתיקי חקירה (מצ"ח, ועריכת ביקורות חקירתיות, 
בראש צוות  עמדתי .ועדות חקירה) -יםפרקליטות צבאית, וח"ק

  .הביקורת הפנימית שכלל עשרות עובדים
קרנות : עריכת ביקורות פנימיות במשרד רואה חשבון יצחק מגן  1986-1982

. השומר ואיכילוב, ומלר"ם- החולים תל- המחקרים הרפואיים בבתי
עריכת ביקורת חיצונית (כרואה החשבון המבקר) של גופים רבים. 

(עבור הוועדה לפיצוי מפוני סיני  עריכת חישובי פיצויים למפוני סיני
  שליד משרד ראש הממשלה).

(מטעם בית המשפט, או  מתן חוות דעת לבתי משפט ולבוררים  היום- 1986
הבורר, או אחד הצדדים). הופעות בבתי משפט: מחוזי, שלום, ענייני 

  .סבא, ירושלים]-תקווה, ראשל"צ, כפר-אביב, פתח-. [תלמשפחה
  
  רצאותניסיון אקדמי ומתן ה  .4

במסגרת כנסים וקורסים בתחום הביקורת הפנימית ומרצה אורח  מרצה  4.1
במנהל  וביקורת מערכות המידע הממוחשבות, לרבות במסלול לתואר שני

בקריה האקדמית  CIAעם הסמכה למקצוע הביקורת הפנימית  MBAעסקים 
במסלול  ,בלימודי החוץ של אוניברסיטת חיפה אונו (מרצה ומרכז אקדמי),

אילן, האוניברסיטה -תואר שני בביקורת פנימית וציבורית באוניברסיטת ברל
האיגוד הישראלי  - ישראל  ISACAהעברית בירושלים, לשכת רו"ח בישראל, 

 IIA, איגוד מבקרים פנימיים בישראלISACAלביקורת ואבטחת מערכות מידע, 
צר ישראל, פורום אבטחת מידע במשרדי הממשלה, החשב הכללי במשרד האו 

(וחשבי הגופים הממשלתיים), לשכת מנתחי מערכות, המי"ל, בנק הפועלים, 
המוסד לביטוח  טפחות, בנק איגוד, מגדל ביטוח, כלל ביטוח,-בנק מזרחי

מפעם השפלה (ביקורת פנימית ומערכות מידע למבקרי  –משרד הפנים לאומי, 
 SECOZאיגוד לשכות המסחר, לה"ב, אנשים ומחשבים, רשויות מקומיות), 

  ועוד.
מרצה ומרכז אקדמי של השתלמויות תעודה למבקרים פנימיים ורואי חשבון   4.2

  בנושאי ביקורת מערכות מידע ממוחשבות וביקורת פנימית.
  
  פעילות ציבורית  .5

יו"ר ועדת הביקורת של עמותת "וראייטי ישראל" (עמותה לטיפול בילדים   5.1
  נפגעים).

  יהודה.-חשבונאות במכללה האקדמית אור חבר הוועדה המייעצת ללימודי  5.2
 בעבר גוף מבקר של עמותת "קרן אמא".  5.3
  בעבר חבר הוועדה לקביעת קווים מנחים לוועדות ביקורת במגזר השלישי.  5.4
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  חברות ופעילות –לשכות מקצועיות   .6
IIA  איגוד מבקרים פנימיים בישראל:  –ישראל  

  זקוטיבהוחבר אק , חבר דירקטוריוןנשיאמשנה ל  -
  יו"ר הוועדה המקצועית  -
  יו"ר משותף ועדת כנסים והשתלמויות  -
חבר ועדות: ועדת הקשר ללשכות בינלאומיות, ועדת תקנון, ועדת ניהול   -

  , צוות מכרזים ותעריפיםסיכונים, צוות הצעות תיקוני חקיקה
IIA – .לשכת המבקרים הפנימיים העולמית  

  :ישראל ISACA – כות מידעהאיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת מער

). לפני כן: חבר 31.1.2013עד  30.12.2008- , ומ2000-2003( נשיא האיגוד -
כיום נשיא שקדם הנהלת האיגוד (סגן נשיא, גזבר), חבר מועצת האיגוד. 

 וחבר הנהלה.

, אסטרטגיה, (בעבר) חבר בוועדות: מקצועית, כנסים והשתלמויות, כספים -
  .ודה, תוכנית עבשת"פ, תקנון

ISACA - האיגוד הבינלאומי לביקורת מערכות מידע ממוחשבות:   
 )FLE )Future of Local Engagementחבר בוועדת  -

 GRA )Government and Regulatory Agencies Regionalחבר בוועדת בעבר:  -

Subcommittee Area 3 Europe/Africa ( 

 )MGRC )Members Growth & Retention Committeeחבר בוועדת בעבר:  -

בציריך EuroCACS חבר בוועדות תוכניות כנסים (כנס אירופאי בעבר:  -
  ).2005באוסלו   International CACS, כנס בינלאומי 2004

  :לשכת רואי חשבון בישראל
יו"ר/חבר בוועדות שונות בתחומי ביקורת פנימית וביקורת מערכות מידע   -

  ממוחשבות.
  יהודה-הוועדה המייעצת ללימודי חשבונאות במכללה האקדמית אורר חב

  .)ACFEהאיגוד הבינלאומי למבקרי הונאות מוסמכים (
  סגן נשיא. -: בעברהאיגוד הישראלי למבקרי הונאות מוסמכים

  
  שפות  .7

  עברית (שפת אם)
  אנגלית (שליטה מצויינת ברמת שפת אם: דיבור, קריאה וכתיבה)

  קית)צרפתית (שליטה חל
  איטלקית (שליטה חלקית)

  גרמנית (שליטה חלקית)



  6מתוך  6עמוד 

  פרסומים מקצועיים  .8
דורון רונן, "חידושים בתקנים המקצועיים הבינלאומיים", עיונים בביקורת פנימית  �

, 2017, אפריל 5גיליון איגוד מבקרים פנימיים בישראל), -ישראל IIA(כתב העת של 

 .13 -8עמ' 

יות: האם נערכת והפעם זרקור על תשתיות לאומ -דורון רונן, "סיכוני סייבר  �

 IIAאביב?", עיונים בביקורת פנימית (כתב העת של -לחפירות הרכבת הקלה בתל

 .45 - 40, עמ' 2016, ינואר 2גיליון איגוד מבקרים פנימיים בישראל), -ישראל

והמשבר הפיננסי; ניהול סיכונים" ,  IFRSדורון רונן ואחרים, "על מיסים, עבודה,  �

 .26, עמוד 2009, יולי 204ליון יחשבון, ג מצב הרו"ח, ידיעון לשכת רואי

דורון רונן ואלון כהן, "הרוצה בהמשכיות, יערך לשעת חירום", תקשוב, המגזין  �

 .13, עמוד 2006למחשוב וטכנולוגיות מידע, עיתון הארץ, ספטמבר 

דורון רונן, "הביקורת הפנימית בשירות סוכני הביטוח", ניהול סיכונים, משקיהון,  �

 .19, עמוד 2005ספטמבר 

מעילות"", ערך מוסף,  5הררי, דורון רונן, "הרגע זה מתבצעות לפחות -קרן צוריאל �

 .2004אוקטובר  18-19גלובס, 

 Bizיפת הביקורת בחברות ציבוריות", חששי פאוזנר, דורון רונן, "דורון רונן תומך ב �

Portal ,11/5/2004. 

אבל הם גונבים יותר כסף", ערך ג'ודי מלץ, דורון רונן, "נשים מועלות יותר מגברים  �

 .2003בנובמבר  25-26מוסף, גלובס, 

דורון רונן, אלון כהן, "תוכנית להמשכיות עסקית והיערכות החברה להתאוששות  �
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